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প্রকাশকের নিবেদন 

পালি অভিধর্ণ সাহিত্যে চবম পাঁবিভাষিক গ্রন্থ এই “অভিধম্মথসন্বহ” 

ধঘ - অভি্ধার্ঘসংগ্রহ)। ইহা! শ্রীলঙ্কা মূলসোমবিহাববাসী আচার্য অন্থকদ্ধ 

কর্তৃক খুষ্টাধ একাদশ শতকে বিবচিত। একে আশ্রয় কবে শ্রীলংকার শ্রীমৎ 

নববিমলবুদ্ধি স্থবিব “পোরাণটাকা” রচনা কাবছেন এবং শ্রীমৎ স্থম্লম্বামী 

“বিভাবনী টীকা” রচনা কবেছেন। 

এপ্তলোকে ভিত্তি কৰে পরবর্তীকালে ব্হ্ষদেশে এক বিবাট অভিধর্মসাহিত্য গডে 

গঠে| ব্রহ্মদেশের স্থবিব সব্ধম্মজ্যোতিপাল এব উপব বচন| কবেন “সংখেপ-ব্না” 

এবং লেডি সয়াড বচনা কবেন “পবমর্খদীপনী”। আধুনিক যুগে এব ণেষ ভাম্যকাঁৰ 

মহীবাষ্ট্রনিবাসী ( কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালযেব পালিবিভাগেব সর্বপ্রথম অধ্যাপক ) শ্রীমৎ 

ধন্মানন্দ কোস্বী | তব রচনাব নাম “নবনীত টাকা” । গভীব গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা 
ও টাকাটিগ্পনীসহ লে+ড সযাভব £পবমখদীপনীগব ইংবেজী অনুবাদ কবে তদীয় শি্ত 
আরাকানবাঁসী সৌষে জান্ আউং বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তীকালে শ্রীলংকা 
থেকে প্রকাশিত ডাঃ ডে সিলভাব ইংবেজী অনুবাদ সোয়ে জান আউং এব গ্রস্থেবই 
হুবহু নকল বলা'ষায়।) এবপর কলম্বোৰ বজিবারামবাসী শ্রীয়ৎ নাবদ মহাঁথের 

4৯ 4০৪] 0645001৫780718 নাম দিয়ে অভিধন্মথসংগহেব প্রার্ুল ইংরেজী 
অন্বার প্রকাশ কবেছেন। মূলসহ্ ইংবেজী অনুবাদ এবং সাবগর্ভ ব্যাখ্যা সম্ঘলিত 
নাবদ মহাথেবোব গ্রন্থ বিঘজ্জনসমাদূত। ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ 
ুষ্টাব্বে। পরে এর আবও ৩টি সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গীয় স্থৃভৃতিব্রন 
বড়ুয়া নাবদ মহাথেবোর এই গ্রন্থথানিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কবে ঘাংলা ভাষাভাষী 
অভিধর্মবমপিপা স্থদেব কৃতজ্ঞতাভীজন হয়েছেন। বাংল] ভাষায় 'অভিধন্মনথসন্বহেব' 

প্রথম বাংল! অন্থবাদ প্রকাশ কবেন ১৯৪১ খৃঃ চট্টগ্রামের আবুবধিলনিবাঁসী ডাঃ 
বামচন্দ্র বড়ুষা। দ্বিতীয় বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন মহীমুনি পাহাডতলি নিবাসী 
বীবেগুলাল মুতস্থদ্দি। অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়াব ভাষায় প্(ডা) বামচন্দ্রের 
পির প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বীবেন্দ্রলাল মুত্্দি অনেকাংশে সথবোধ্য কবিয়া 
“অভিধর্যার্থসংগ্রহ” বাঙালী পাঠকেব নিকট উপস্থাপিত কবিযাঁছেন মত্য, কিন্ত 
বামচন্দ্রই ত এবিষয়ে বাংলায় পথপ্রদর্শক” প্রসন্তঃ উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ বামচন্দ্ 



( 3৮ ) 

এবং বীবেক্্বাবু উভবেই ব্র্মদেশে থেকে পালি ও বমী ভাষায় ব্ুৎপত্তিলাভ 
কবেছিলেন বলেই পালি “অভিধম্ম্থসঙ্গহেব” মনোগ্রাহী অন্ত্বাদ কবতে পেবেছিলেন। 
এবপব অন্প্রতি বৌদ্ধপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু শীলানন্ব ব্রদ্মচাবী মহাশয় “অভিধর্ম দর্পণ” 
(২ খণ্ডে) প্রকাশিত কবেছেন। শীলানন্দবাবুব “অভিধর্ম-দর্পণ* অদ্ভিধম্থমঙ্গহ্ব 
ঠিক বঙ্গানুবাদ ন| হলেও তাবই ছাধা অবলম্বনে বচিত। 

যাহোক শ্বর্গীধ স্থভূতিবাবু বহু যত্রপহবাবে নাবদ মহাথেবো গ্রন্থথানিব প্রাঞ্চল 
বন্বান্ন্বাদ কবে আমাদেব উপহাঁব দিয়েছেন । তিনি তীঁব অন্গবাদগ্রন্থথানিকে আমাদেব 

“ধর্মাধাব বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” থেকে প্রকাশিত বার জন্য মৃত্যুব অব্যবহিত পুর্বে 
আমাদেব হাতে তুলে দিয়েছেন । আমবা চেষ্টা কবেছি যথাসম্ভব নিভুলিভাবে তীব 

অমূল্য গ্রন্থথানিকে মুন্রিত ও প্রকাশিত কবাব। অভিধর্ম তথা বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান 
সহবদ্ধে জিজ্ঞা্থ পাঠকসমাজ যদি আমাদেব অনিচ্ছাকৃত মুদ্রেণত্রটিসমূহ উপেক্ষা কবে 
মূল গ্রন্থেব বসান্বাদনে নিমগ্ন হযে উপকৃত হন তাহলে আমাদেব শ্রম ও অর্থব্যৰ 
সার্থক হয়েছে বলে যনে কবব। শ্রীতাবা প্রেস এবং কণিকা প্রেসেব সত্বাধিকাবিগণ 

যত্সহকাঁবে অত্যল্প সমষে এই গ্রন্থেব মুদ্রশকাধ্য সমাপ্ত কৰে আমাদেব ঘন্তবাদাহ 
হবেছেন। 

এই গ্রন্থ প্রকাশেব ভন্ত সুভূতিবাবুব স্থযোগ্যা সহ্ধর্িণী শ্রীমতী পাবমিতা বড়ুয়া, 
পাঁচ হাজাব টাকা, সুভূতিবাবুব ভ্রাতা সমাজসেবক শ্রীস্ভ্রীভিবঞ্জন বড়ুয়া পাচ 

হাঁজাব টাকা, শুভান্ধ্যাযী শ্রীণচীন বড়ুযা ও শ্রীপ্রদীপ বড়ুযা প্রত্যেকে পাচ 'শ 

টাকা দান কবেছেন। তীদেব কৃতজ্ঞতা জানাবাব ভাষা আমাদেব নেই । 

পবিশেষে প্রার্থনা! কবি_সমাজদবদী, পবহিতব্রতী, সাধক ও সাহিত্যিক 

সুভূতিবাবু তাঁব সুকৃতির ফল ভোগ কবে নির্বাণশাস্তি লাভ ককন। 

৪ঠা নবেম্বব, ১৯৯১ শ্রী স্থুকোমল চৌধুরী 

১৭ই কান্তিক, ১৩৯৮ 
সাধাবণ সম্পাদক 
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প্রকাঁশকেব নিবেদন 

প্রথম পবিচ্ছেদ 
চিত্রস্ংগ্রহ বিভাগ 

দ্বিতীঘ পবিচ্ছেদ 
চেতসিক-সংগ্রহ বিভাগ 

তৃতীয় পবিচ্ছেদ | 
পকিপ্নক সংগ্রহ বিভাগ 

চতুর্থ পবিচ্ছোদ 

বীথি সংগ্রহ বিভাগ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

বীথিগুস্ত সংগ্রহ বিভাগ 
যষ্ঠ পবিচ্ছেদ 

রূপ সংগ্রহ বিভাগ 

সগ্তম পরিচ্ছেদ 

সমুচ্চঘ সংগ্রহ বিভাগ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ রি 

পচ্চয সংগ্রহ বিভাগ 

নবম পরিচ্ছেদ 
কম্মট্ঠান সংগ্রহ বিভাগ 
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নমো! তদ্স ভগবতো। অবহতো সম্গাসম্বুদ্ধস্স 

প্রথম পবিচ্ছেদ 

( চিত্তসংগহবিভাগে।) 
নান। প্রকাব চিত্ত সংগ্রহ 

সুচন। 

১, সম্মাসমবুদ্ধমতুলং-_সসদ্ধমমগণুত্বমং 

অভিবাদিধ ভাঁসিস্সং-- অভিধম অথসংগহং 

১. অতুলনীয সম্যক্সনবদ্, সব্র্ম ও উত্তম সঙ্ঘরে বন্দনা! কবে 

আমি অতিধর্ম বিষষ সংক্ষেপে বর্ণনা কব্ব। 

ব্যাথ্য। 

(১) এই গ্রন্থে নাম অভিধ্মার্থ সংগ্রহ ৷. অভিধ্ম অর্থে বুঝার 
উচ্চতব ধর্ম বা বাণী। অর্থ অথে 4 বিষযবন এবং সংগ্রহ অর্থে 

সংক্ষিপ্ত-সাঁৰ বুবাষ। অভি, শব্দকে এখাঁনে অধিকতব গু 

আবোঁপ কবে ব্যবহাঁৰ কব! হযেছে যেমন মহান, উৎষ সর্ধোতম, 
ম্পষ্ট। ূ 

(২) ধম্ম ব! ধর্ম বছ অর্থবোধক শব্দ। ইহা বাড নি, 
ধাবণ কবা সমর্থন কবা। এখানে ধম.ম শব্েব অর্থ বাঁণীবপে গৃহীত 
হযেছে। অথসালিনীতে ( অর্থকথ ) “অভি'কে “অতিবেক" উচ্চতব, 
বৃহত্তব, অতিবিক্ত অথবা “বিসিটঠ, বিশিষ্ট, স্পষ্ট, বিশেষ, সর্বোত্ম 
অর্থেও গ্রহণ কৰা হযেছে। 

অভিধমম বা অভিধর্ম অর্থ--উচ্চতব বাণী কাঁবণ ইহা কোন 
ব্যক্তিকে বিমুক্তি সোপানে পৌছিষে দিতে সক্ষম অথবা ইহা। সুত্র পিটক 
এবং বিনষ পিটকেব শিক্ষাকেও অতিক্রম কবে। 



অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

নুত্র ও বিন পিটকে বুদ্ধ প্রচলিত শব্দ যথা মানুষ, পশু, জীব 

ইত্যাদি ব্যবহাব কবেছেন। অপব পক্ষে অভিধর্ম পিটকে তিনি 
প্রত্যেক বিষয়কে নুন্মানুনুদ্মৰপে বিশ্লেষণ কবেছেন এবং গভীবার্থ 
প্রকাশক বস্তনিবপেক্ষ শব্দ ব্যবহাঁব কবেছেন। এবপ স্পষ্ট বিশ্বেষণ 

মূলক বন্তনিবপেক্ষ পদ্ধতি ব্যবহাৰ কবাতে তা অভিধর্স নীম ধাবণ 

কবেছে। 
এবপ গুকত্বপূর্ণ গভীবার্থ প্রকাশক অধ্যাত্বাণীব আধিক্য হেতু 

অথবা তা বিমুক্তি প্রদর্শী বলে অথবা! বিবয বিন্যাসে সর্বোৎকষ্র বিশ্লেষণ 

মূলক পদ্ধতি অন্ুসবণ কবা হযেছে বলে তাঁকে অভিধর্ম ৯ বলা 
হব। 

(৩) অভিধমঅ-অভিধর্ম পিটক সাত খণ্ড গ্রন্থেব সমাবেশ ; 

যথা ধম.মসঙ্গণি, বিভঙ্গঃ ধাতুকথাঃ পুগগলপঞ্ঞঞ্ভত্তি, কথাবথ. ষমক 

এবং পট ঠান। 

১। ধম মসঙ্গণি*_ ধর্মেব শ্রেণীভাগ 
এই গ্রন্থ চাঁৰ অধ্যাষে বিভক্ত যথা (১) চিন্ত (২) বপ 

(৩) নিক্খেপ- পূর্ববরিত বিষযেব সংক্ষেপ সাব (৪) অখখ্দ্বাব_ 
বিশ্রেবণ। 

অভিধর্মেব সংক্ষেপসাৰ ২২ তিক মাতিকায (তিন পড্ক্তি যুক্ত 

গাঁথায় ) এবং ১০০ ছুক মাতিকাষ (ছুই পডঙ্ক্তি যুক্ত গাথায) এই গ্রন্থে 

সংযোগ কৰা হয়েছে। এই গ্রন্থের বৃহৎ অংশে প্রথম তিক মাঁতিকাৰ 

( মাতৃকাঁব ) বিশদ ব্যাখ্যা তা যথাক্রমে কুদলা ধম.মা, অকুসলা ধম্মা 
এবং অব্যাকতা৷ ধম্মা € কুশল অকুশল এবং অব্যাকৃত বা কুশল অকুশল 

৮৮৪ 
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পে অনির্দিষ্ট ধর্ম )। এই গ্রন্থেৰ ১৩ এব অধিক ভানবাঁবত (২৫০ 

আবৃত্তিযোগ্য গাঁথা ) এবং সর্বমোট ১০৪,০০০ অক্ষব আছে। 

২। বিভঙ্গ-বিভাগ সমূহ 
এই গ্রন্থ ১৮ অধ্যাষে বিভক্ত । প্রথম তিন অধ্যাঁষে ১. পধ্স্বহ্ধ 

২, দ্বাদশ আঘতন ৩. অষ্টাদশ ধাতু বিষষেব বর্ণনা আছে। এ তিন 

-বিষয অত্যন্ত প্রযোজনীয। অন্য বিষযগুলি হল -৪ চাঁবৰ আর্সত্য 

৫. দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয ৬ প্রভীত্য সম্ুৎপাঁদ ৭ চাব স্মৃতি প্রস্থান 
'৮, চাঁব সম্যক প্রধান ৯ চাব খদ্ধিপাদ ১০. সপ্ত বোধ্যঙ্গ ১১, 

অষ্টা্গিক মার্গ ১২. ধ্যান ১৩ চাঁব অপ্রমেষ ১৪ শিক্ষাপদ (শীল) 

১২. চাঁব প্রতিসস্তিদা ১৬. জ্ঞান-বিভঙ্গ ১৭ ক্ষুদ্রবস্ত বিভঙ্গ ( চিন্তেব 

অকুশল অবস্থা দীর্ঘ বর্ণনা) ১৮ ধর্ম-হুদঘ বিভঙ্গ (পূর্ব বিষষেৰ 
সংক্ষেপ বর্ণনা )। 

গ্রায প্রতি বিভাগ তিন অংশে বিভক্ত যথ! সুত্র মতে ব্যাখ্যা, 

অভিধর্ম মতে ব্যাখ্যা এবং প্রন্মোত্তবচ্ছলে ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থ ২৪০১০০০ 

অক্ষবযুক্ত এবং পযত্রিশ ভানবাবে সমাপ্ত । 
৩। ধাতুকথা _ধাতু সম্বন্ধে আলোচিন৷ 

এই গ্রন্থেব আলোচ্য বিষষ হল- হ্বত্ধ, আযঘতন এবং ধাতু ধর্মগুলিব 
সঙ্গে অন্তভূক্তি কিবা অন্তভূক্তি নয় অথবা সম্পঞ্কিত কি বা সম্পর্কিত 
নয? এই গ্রন্থ চৌদ্দ অধ্যাযে (৪৮০০০ অক্ষব যুক্ত) এবং ছয 

ভানবাবে সমাপ্ত । 

৪। পুগঞগলপঞ্ঞ্ত্তি-পুদ্গল বা ব্যক্তি বিশেষকে নিষে 
আলোচন। 

আলোচন। পদ্ধতি নিষে বিচাব কবতে গেলে এ গ্রন্থ সুত্র পিটকেব 

অন্ধত্ব নিকীষ পর্যাযতুক্ত। বহুবিধ ধর্ম বিষষকে বাদ দিযে কেবল 

মাত্র নানা প্রকীৰ পুকষ বিশেষেব বর্ণনা এই গ্রন্থে সমিবেশ কৰা 
হযেছে। এই গ্রন্থ দশ অধ্যাষে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যাষে এক ব্যক্তি 

৩ ভানবার-২৫০ গাথা, গাথ।-চার পঙ্ক্তি-৮ অক্ষর, এক 
ভানবার-৮**০ অক্ষর | 



৪ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

বিষয়ে, ছিতীয় অধ্যাষে যুগল ব্যক্তি বিষয়ে, তৃতীয় অধ্যায়ে তিন ব্যক্তি- 
বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পববর্তা অধ্যায়গুলিতে এক এক 

অধিক ব্যক্তিকে গ্রহণ কবে তাদেব সম্বন্ধে আলোচনা কবা হয়েছে। 

এই গ্রন্থ ৪০০০০ অক্ষব যুক্ত এবং পীঁচ ভানবাবে সমাপ্ত 

৫। কথাবথ, বিকন্ধ ধর্মবাদীদেব অধর্ম মতবাদ খণ্ডন 
এই গ্রন্থেব বচয়িতা হলেন মোগগলিপুত্ত তিস্স স্থবিব। জম্ত্রাট- 

ধর্মাশোকেব বাঁজত্বকীলে তাৰ আবির্ভাব হয় । খুষ্টপূর্ব তৃতীয শতীব্দীতে 

তিনি তৃতীয মহাসঙ্গীতিব সভাপতি ছিলেন। এই সঙ্গীতি পাঁটলীপুত্র 
নগবে (বর্তমান পাটনা) অনুষ্ঠিত হয়েছিল৷ বুদ্ধবাণীব প্রমাণ দ্বাবা 
বিকদ্ধবাদীদের অধর্মস মতবাদ খণ্ডন এই গ্রন্থেব বিষয়বস্ত। তৃতীয় 

মহাসঙ্গীতিতে এই গ্রন্থ অভিধর্মভূক্ত কবা হয় 
অর্থসালিনী (অথসালিনী) নামক টীকা গ্রন্থে বল! হয়েছে কথাব, 

গ্রন্থে এক হাজাব স্থত্র বি্কমান-__তাঁতে বয়েছে ৫০০ ধর্মবাঁদী এবং ৫০০ 

অধর্মবাদী সুত্র । আকাবে ইহা! প্রায় দীর্ঘ নিকায়েব সমান। এই 

গ্রন্থে ২১৬ ধর্মবিকদ্ধ মতবাঁদ সহ তেইশ অধ্যায়ে সমাপ্ত । 
৬। যমক - যুগল প্রন্ন ও উত্তৰ 

এই গ্রন্থেব বিষয় বিন্যাস থেকেই এ নাম ধাব্ণ কবেছে। যেমন 
“হেতু' বিষষে প্রথম অধ্যায়েব প্রথম যমক £ সকল কুশল ধর্ম কি কুশল 

হেতুক? সকল কুশল হেতুক কি কুশল ধর্ম? ইত্যাদি । 
এই গ্রন্থ দশ অধ্যাযে বিভক্ত; যথা ১। মূল যমক (কুশল, অকুশল, 

অব্যাকৃত সম্বন্ধে) ২। স্বন্ধ যমক ৩। আয়তন যমক ৪1 ধাতু 

যমক ৫। সত্য যমক ৬। সংস্কাব যমক ৭। অন্ুশষ যমক 

৮। চিত্ত যমক ৯। ধর্ম যমক ১০। ইন্দ্রিয যমক। এই গ্রন্থ 
৯৬০১০০০ অক্ষব যুক্ত এবং ১২০ ভানবাবে সমাপ্ত । 

৭। পট ঠান- প্রধান কাবণ (সম্বন্ধ) 

ইহা অভিধর্ম পিটকেব একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং বিশালকায় গ্রন্থ । 
কৌন ব্যক্তি যদি এই গ্রন্থ ধৈর্য সহকাঁবে পাঠ কবেন তবে তিনি বুদ্ধেব 
সর্বজ্ৰতীজ্ঞীন এবং গভীব অর্তদৃষ্টিলক বিদর্শন প্রজ্ঞাব শতমুখে 
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প্রশংসা না কবে পাবেন না। ইহাতে সন্দেহ প্রকীশেব কোন অবকাশ 

নেই যে এই গ্রন্থ প্রণনকাবী নিশ্চিত একজন গ্রভীব মনস্তাত্বিক 

গ্রুতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বই আব কেহ নন্। 

পট্ঠান শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে “প' (বহুতব্) পূর্বক “টঠান' (সমন) বা 
সাহায্যকাবী কাবণ (পচচয়) থেকে । এ নাঁমে অভিহিত হওয়া 

কাবণ হল--এই গ্রন্থে ২৪ প্রকীব প্রধান (সম্বন্ধ) এবং ধম্মসঙগণিব তিক 

এবং ছুক অর্থাৎ তিন বা ছুই পঙ্ক্তিযুক্ত গাথাগুলিও তৎসঙ্গে 
আলোচিত হযেছে। এই বিষয়গুলি অভিধর্ম পিটকেব সীববন্ত। 

এ গ্রন্থের আবশ্ঠকতা, এত অধিক যে ইহাকে ভাই “মহাপকবণ ব। 

বৃহত্তব গ্রন্থ বলা হয। অথসালিনীব এপ বর্ণনা অন্ুসাবে এ গ্রন্থের 
গভীবন্ব প্রকাশিত হয £ তিনি (বুদ্ধ) ধম্মসঙ্গণি বিষয় চিন্তাকালে তীব 
'দেহ হতে ঘড় .পশ্মি বিচ্ছৃবিত হয়নি ৷ সেবপ অন্ত পাঁচ খণ্ড অভিধর্ম- 
গ্রন্থ বিষষ ভাবন। কাঁলেও তা হযনি। কিন্ত ধন তিনি 'সহাঁপকবণ' 
বিষষে মনঃসংযোগ কবে ২৪ প্রকাব সার্ধিক প্রধান কাঁবণ সম্বন্ধে চিন্তা 
এবং বিষষ বিস্তাস ইত্যাদি আবস্ত করেন তখন বাস্তবিকপক্ষে তীব 
সর্বজ্ঞ জ্ঞান প্রকাশেব সুযোগ হযেছিল এবং তখন তাঁব দেহ থেকে 
স্ড্বর্ণবশ্মি নির্গত হয়েছিল ।« 

৪ এবিষয়ে পরবর্তাঁ পদ্বিচ্ছেদে যথাস্থানে ব্যাখ্যা কর! হবে ৫ 
38107107508) [109 4১501017500010911 (550901015), 80৫001015. 850091955, 10৮:0100100 (0 1019 13819082075 28001079861 91 ি6118190 200 1081095 চঢ9:০জ/0 0 
€89711910805027)5, 0530 

| 



অভিথম্মথা 
( বিষয়-বন্ত ) 

২. তথ বুক্ত' অভিধম্মথা-__চতুধা পবমখতো৷ 
চিত্তং চেতসিকং বপং নিব বাঁনং ইতি সব্বথা ৷ 

২, পবমার্থ প্রকাশ অভিপ্রাযে তিনি যে অভিধর্ম ব্যক্ত কবেন্ 

তা চাব প্রকাব যথা চিত্ত, চৈতসিক, কপ ও নির্বাণ । 

ব্যাথ্যা 
(৪) সত্য--সত্য ছুই প্রকাব _সম্মুতি সত্য (বা ব্যবহাবিক 

সত্য ) ও পবমার্থ সত্য । যা সাধাবণতঃ ব্যবহাবিকবপে সত্যাকাবে 

প্রচলিত তা! সম্মুতি সত্য, যা পবম সত্য তাই পবমার্থ সত্য । 

দৃষ্টান্ত £ টেবিলেব উপবিভাগেব মন্ণতা যা আমবা দেখি তা 

সম্ঘুতি বা ব্যবহাবিক সত্য। পারমাথিক সত্য হিসেবে আপাতঃ 

দৃশ্যমান উপরিভাগেব মস্ত! হল শক্তি এবং গুণ বা! অন্য অর্থে কম্পন 

ব্যতীত আব কিছু নয়। 

একজন বৈজ্ঞানিক সাঁধাবণ উদ্দেশ্যে 'জল” শব্দ ব্যবহাৰ কবেন। 

কিন্তু গবেষণা গৃহে তিনি বলেন চ০০ (হাইডোজেন ২ ও অক্সিজেন) । 

সেই একই প্রকাঁবে বুদ্ধ সুত্র পিটকে ব্যবহাবিক প্রথায় যথা পুকঘঃ 

নাবী, জীব, আত্মা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহাঁৰ কবেছেন। কিন্তু অভিধ্ম 

পিটকে তাব বচনভঙ্গী ভিন্ন। এখানে তিনি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি 

অনুসবণ কবেছেন এবং পবম সত্য জ্ঞাপক শব্দ যথা স্বন্ধ, ধা আযতন' 

ইত্যাদি ব্যবহাঁৰ কবেছেন। 

পবমথ ( পরমার্থ ) শব্দটি অভিধর্মে এক মহান অর্থব্যগ্তক গুক্পূর্ণ 

শব্দ। ইহা! পবম এবং অথ ( অর্থ ) শব্দদয়েব সংযুক্তি। পবম বলতে 

বুঝা__অবিপবীত, নিবত্তিত (নিব্্বট্টিত) এবং অথ বলতে বুঝায় 

বিষয বা বন্ত। ন্মৃতবাং পবমার্থ অর্থে বুঝায়--অবিপবীত বা নিবত্তিত 
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বিষয়। নিবর্তিত শব্দকে পবমার্থেব নিকটবর্তাঁ শব্দবপে ব্যবহাঁব 

কবা যাষ। যদিও অবিপবীত শব্ধ এখাঁনে ব্যবহাৰ কব! হযেছে 

তবুও এ শব দ্বাৰা সকল পবমার্থকে চিবস্থাধী বা নিত্য (অপবিবর্তনীয়) 
বুঝীয না। 

দৃষ্টান্ত £ একটি পিতল নিগ্নিত পাত্র পবমার্থ নয। ইহাৰ 

গ্রতিমুহূর্তে পবিবর্তন হচ্ছে, এবং তাকে অন্যবপ কাঁককার্য কব 
পাত্রেও পবিবর্তন কবা যাষ। এই উভয বস্তুকে বিশ্লেষণ কৰে 

তাঁদ্েৰ মৌলিক জড়শক্তি এবং গুণে পবিণত কবা। যাঁকে অভিধর্মে 
'বপ পবমার্থ” বলা হয। তাঁবাও পবিবর্তনশীল, তৎসত্বেও তাদেব 
বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বপেব (জড় পদার্থেৰ )। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি 
পিতল পাত্রে হোক বা! বঞ্জিত পাত্রেব হোক তা একবকম ; তবুও বে 

কোন সংমিশ্রণে নিপ্সিত হোক না কেন তাৰ! কিন্তু সেই একত্বকে বক্ষা 

কবে-_-তাই অর্থকথাষ পপবম'কে “অবিপবীত' বা। সত্যবপে ব্িত 
হযেছে। অথ শব্ধ ইংবেজী ভাঁষাষ বহু অথণজ্ঞাপক 'বস্তকে' বুঝা । 
এখানে অথ শব্ধ দ্বাব৷ অর্থ বা মর্ম প্রকাশক শব্দবপে ব্যবহৃত হয়নি 
পবমার্থবা নিবতিত সত্য চাব প্রকাঁৰ। এ চাঁৰব সত্য লৌকিক 

এবং লোকোত্তব সর্ব বিষয় বা বস্তুকে বুঝায় । 
জীব লৌকিক, নির্বাণ লোকৌত্তব। জীব নীম-বপেব সমাবেশ । 

অভিধর্মে মৌলিক জড় পদার্থ এবং জড পদাঁর্থেৰ পবিবর্তন এ উভয়কে 
বপ বলা হয। অপবপক্ষে বপকে ২৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । 
এ বিষষে পবব্তী পবিচ্ছেদে বিশেষবপে ব্যাখ্যা কৰা হবে। “নাম” 
বলতে চিত্ত এবং চৈতসিক উভষকে বুঝায় এ পুস্তকেব দ্বিতীয় 
পবিচ্ছেদে চৈতসিক বিষয়ে আলোচনা কবা হয়েছে যাব সংখ্যা! ৫২। 
তাদেব মধ্যে একটি হল বেদনা (অন্ন্ভূতি)। অপবটি হল সঞ্ঞ 
বা। সংজ্ঞা (বিষষ যে বপে ইন্দিয়দ্ধাবে প্রকটিত হয় সে পে জানা )। 
অবশিষ্ট ৫০ চৈতসিককে যুক্তভাঁবে “উখাঁৰ” বা সংস্কাব (মানসিক বৃত্ধি) 
বলা হয়, এ সকল সংস্কাীবেব আধাব হল “বিঞ্এধীন* বা চিত্ত। এই 
পবিচ্ছেদেব আলোচ্য বিষষ বিজ্ঞান । 



৮ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

পূর্ব বিশ্লেবণ অনুযায়ী জীব পথস্বন্ধ ( পঞ্চক্ধন্ধ ) দ্বাবা গঠিত, যথা 
বপ (জড় পদার্থ), বেদনা (অন্ত্ভূতি )» সঞ্এঞ (সংজ্ঞা, 
প্রথম প্রকটিত জ্ঞান) সঙ্খাঁব (সংস্কীব ) এবং বিঞ্ঞ্খন (চিত্ত 
বামন )। 

চিত্ত, চৈতসিক : ৮ প্রকাব লোকোত্তব চিত্ত.এবং তাদদেব চৈতসিক 
ব্যতীত ) এবং কপ লৌকিক বা লোকীয় এবং নির্বাণ লোকোত্তর। 
লোকোত্তব নির্বাণই কেবলমাত্র পবম সত্য। ইহাই বুদ্ধবাণীব চবম' 
লক্ষ্য। অন্য তিন বিষষকে তাদেব বিদ্বমানতা (বিজ জমান ধম্মা ) 
হেতু সত্য বলা হয়। তাছাড়া তাবা অপরিবর্তনীয়, অবিপবীত এবং 

নিবত্তিত বিষষ। তাদেব সম্প্কিত বিষয় আমাদেব ভিতব এবং 
বাহিব নিয়ে । 

প্রথম পবমার্থ বা সত্য হল চিত্ত। ইহা চিতি ধাতু নিস্পন্ন, চিন্তা 
কবা। অর্থকথা অন্ুসাবে চিত্ত হল-_ষা বিষয়কে জানে (চিন্তেতি, 

বিজানাতি )। ইহা! কোন বিষযেব চিন্তা কবে, এ অর্থে কিন্ত ব্যবহাব 
কবা হযনি। অভিধর্ম অন্থুসাবে চিন্তেব উত্তম সংজ্ঞা হল-_বিষয়কে 

জানে (বা অবগত হয ) কাবণ বিষয়কে জানাব জন্য আত্মাবপে কোন 

জ্ঞাতা নেই। এ 

চিত্ত, চেত, চিন্ত,প.পাদ, নাম, মন, বিঞ্এখন প্রভৃতি শব এক 

অর্থেব্যবহৃত হয়। তাই অভিধর্ম অন্ুসাবে মন এবং চিন্তেব৬ মধ্যে 
কোন পবখ কবা হয়নি। বখন কথিত জীবকে ছুই ভাগে ভাগ কবা 
হয় (নামবপ ) তখন নাম" ব্যবহাব কবা হয ; আব যখন পঞ্থস্কদ্ধবপে 

ভাগ কবা হয তখন “বিঞ্ঞান' বা বিজ্ঞান ব্যবহাব কবা হয়, যখন 

“চিত্ত শব্দ ব্যবহাঁব কব হয় তখন নানাবিধ চিন্তশ্রেণীকে নির্দেশ কবে। 

বিস্ষিপ্তক্ষেত্রে সাধীবণভাবে মনকে চিত্ত এবং মন কপে বাববাব ব্যবহাব 

কবা হযেছে । 

অন্য তিন পবমার্থ বিষ যথাস্থানে আলোচনা কবা হবে । 
টির রাা লরি তির নিতিজোজিরেদের রা 
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ভূমিকা দেখুন। তাতে আরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে 



চতুববিধাঁনি চিত্তানি 
চিত্ত চতুবিধ বা চাব শ্রেণীব 

৩, তথ চিত্ত তাব চতুববিধং হোতি £-- 
১। কাঁমাবচবং ২। বপাবচবং ৩। অবপাঁবচবং 

৪) লোকুত্তবং চাঠতি। 

৩. তাদেব মধ্যে চিত্ত প্রথমত চাঁব প্রকাৰ- 

১। কামলোকীয চিন্ত ২। বপলোকীয় চিত্ত ৩। অবপ- 

লোকীয় চিত্ত ৪। লোকোত্তৰ চিন্ত। 

ব্যাথ্য। 

(৫) কাম অর্থে বুঝায় ব্যক্তিগত ইন্দ্রিষ কাঁম-বিষয ভোগেব ইচ্ছা 
ন্বা কামনাঃ যথা বপ, শব্দ, গন্ধ, বস এবং স্পৃশ্য বিষয়। কাম অর্থে 
5১ প্রকাঁব লোকীয় সচেতন জীব (স্ব )কেও বুঝায, যথা চাব প্রকাৰ 
'অপাঁষ (নবক, অস্থুব, প্রেত, পশু বা তির্ধকৃ) ভূমি, মনুষ্য ভূমি এবং 

'ছয দেবভূমি | 

'অবচব' শব্দেব অর্থ য1 ঘুবে বেডায় বা যাতাঁযাত কবে। তাঁ হলে 
কামাবচব অর্থে বুঝায ঘা! সাধাবণতঃ লোকীয কামাবচব ভূমিতে ঘুবে 
'বেভায় অথবা' বা সেই ভূমিব ইন্ড্রিষ এবং ইন্জরিয় বিষয়েব সঙ্গে সংযুক্ত । 
এ চিত্তগুলি সাঁধাবণত; সকল সময উক্ত ১১ প্রকাৰ লোকীয় 
'€ কাঁমাবচব ভূমিতে ) উৎপন্ন হয । 

(৬) বপাবচব, অবপাবচব বলতে বুঝা যা (যে চিত্ত) বপ 
এখং অবপ ধ্যানেব সঙ্গে যুক্ত অথবা যা ৰপ এবং অবপ ভূমিতে বিচবণ 
কবে (বা! উৎপন্ন হয )। 

বপলোক (বা ভূমি) হল» যেখানে বপধ্যান লাভী ব্যক্তিগণ 
উৎপন্ন হন। 
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এখন প্রশ্ন হতে পাবে__-বপলোকে স্বর্গ বা দেবলোকেব ন্যায় সুক্ষ; 

বূপ দেহেব অস্তিত্ব থাকা সত্বেও বপলোককে পৃথকবপে গণ্য কবা হল 
কেন? এ ব্যাপাবে অর্থকথাব ব্যাখ্যা হল--বপলোকেব জীবগণ 
পৃথিবী, আপ, তেজ ইত্যাদি বপকে আলম্বন ( বিষয় ) পে গ্রহণ কবে 
ধ্যান উৎপন্ন কবেন এবং সে স্তবে উৎপন্ন হন__তাই পৃথকবপে- 
গণ্য কবা হয। 

অবপণোক (বা ভূমি) হল, যেখানে বপদেহেব, বিগ্ভমানতা 
নেই। ধ্যানশক্তি ঘাবা তাদেব মনই কেবলমাত্র এই স্তবে বিদ্যমান 
থাকে । 

সাধাবণতঃ মনকে বপদেহ থেকে পৃথক কবা যাঁয় না কিন্ত চিত্ত- 

শক্তি প্রভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে তা কবা যায যেমন চুন্বকশক্তি দারা 
একখণ্ড লৌহকে বাধুতে স্থিব বাখা যাঁষ । 

(৭) লোক +উত্তব- লোকোত্তব। এক্ষেত্রে “লোক অর্থ হল 
পণ্চন্ষদ্ধ এবং উত্তব অর্থে উধ? অতীত বাঁ দূবে অথবা উত্তবণ কবে। 
এই লোকোত্তব চিত্ত ব্যক্তিকে এই বিশ্বেব নাম কপ ( মন দেহ ) থেকে 
উত্তবণ কবে ( বা উর্ধে উত্তোলন কবে )। প্রথম তিন শ্রেণীব চিত্তকে 

লোকীয় বা লৌকিক চিত্ত বলা হয়। 



১। 

| 

৩। 

৪। 

৫7 

৬। 

৭। 

৮1 

৯1 

১০1 

১১। 

১২ 

কামাবচর-চিন্তীনি 

কামবচৰ (বা লোকীয ) চিত্ত 

(ক) অকুসল-চিত্তীনি-১২ 

(ক) অকুশল চিত্ত-১২ 

* তথ কতমং কামাবচবং ? 

সৌমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং 

সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পয়ুভং সসংখাবিকং একৎ, 
সোঁমনস্স-সহগত, দিটঠিগতবিপ্পযুত্ত অসংখাঁবিকং একং 

সৌমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতবিপপধূত্তং সসংখাবিকং একং 
উপেক্খ। -স্হগতং দিট্তিগতসম্পযুস্তং অসংখাঁবিকং একং 
উপেক্খা-সহগতং দিটঠিগতসম্পযুত্বং সসংখাবিকং একং 
উপেক্খা-স্হগতং দ্িট.ঠিগতবিপপযুত্বং অসংখাবিকং একং 
উপেকৃখা সহগতং দিট্ঠিগতবিপপযুভ্ং সসংখাবিকং 
একংতি ইমানি অটঠ'পি লোভসহগতচিন্তানি নাম । 
দৌমনস্স-মহগতং পটিঘসম্পযুত্তং অসংখাঁবিকং একং 

দৌমনস্দ-সহগতং পটিঘসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং*তি 
ইমানি দ্বে'পি পটিঘসম্পযূত্তচিত্তানি নাম। 
উপেক্খা-সহগতং বিচিকিচছাঁসম্পযৃত্তং একং 

উপেকখা-সহগতং উদ্ধচটসম্পয,জ্ একং*তি 

ইমানি দ্বপি মোমূহচিত্তানি নাম। ইচ্চেশ্বং সব্বথা” 
পি ছাদসাকুসল-চিত্তীনি সমতানি। 

অট্ঠধা লোৌভমূলানি--দৌসমূলানি চ দ্বিধা 
মোহমূলানি চ্ দে'তি-_ছাদসাকুসল। সিযুং । 



-২ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

৪. তাঁদেব মধ্যে কামাবচব চিত্ত কি? 

আট লোভমূলক চিত্ত 
১। যে এক চিত্ত (বেড় ইন্জরিয়গ্রাহ্য বিষয়েব কথ। বপ, শব্দ গন্ধ, 

বস, স্পৃশ্ট এবং ভাব বা চিন্তনীয় বিষয়েব যে কোন একটিকে আলম্বন 
কবে) স্বীধ স্বভাব হেতু বা স্বতঃক্কুর্তভাবে, হঠাৎ (অসংকস্কাবিক চিত্ত), 

অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্য সহগত), মিথ্যাদৃত্টিগত হয়ে 
(দৃষ্টিসনপ্যুক্ত) (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ালম্বনকে শুভ, সুখ, নিত্য, আত্মা! মনে 
কবে) উৎপন্ন হয। 

২ যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ- 
উত্তেজন! সাপেক্ষে (সসংক্ষাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে 

(সৌমনস্ত-সহগত), মিথ্যা দৃষ্টগত হযে (ৃষ্টিসমপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয । 
৩। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্তী, অনুভূত 

আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্ত সহগত), মিথ্যাবৃষ্টিগত না৷ হযে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্) 
উৎপন্ন হয । 

৪1 যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ- 
উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে 
( সৌমনস্য-সহগত ), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে | দৃষ্টিবি প্রযুক্ত ) উৎপন্ন 
হু? 

৫। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভ।ব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা 

সহকাবে বা নিবপেক্ষভাবে (উপেক্ষা বর মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে 
(ৃষ্িসনপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়। 

৬। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাঁহ- 

উত্তেজনা! সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাঁবে (উপেক্ষাঁ 
সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হযে (দৃষটিসন্প্রযুকত) উৎপন্ন হয়। 

৭। হযে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত ) উপেক্ষা 

সহকাবে ( উপেক্ষা সহগত ), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত ) 
উৎপন্ন হয । 

৮1 যেএক চিত্ত আলম্বনেব গতি নিজ বা পবেব উৎসাহ- 
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উত্তেজনা সাপেক্ষে ( সসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে (€ উপেক্ষা 

সহগত ), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হযে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত ) উৎপন্ন হয। 
এই আট প্রকাব চিত্ত লোভগূলক ৷ 

ছুই ঘেষমূলক চিত্-_ 
৯। যে এক চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত) 

দুমনতা (আশ্রিষ অনিষ্টভাঁব ) সহকাবে ( দৌর্সনস্ত সহগত ), পটিঘ 
(দ্বেষ বা হনন ইচ্ছা) সহ ( পটিঘসম্প্রযুক্ত ) উৎপন্ন হয। 

১০।, যে এক চিত্ত নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে 

( অসংস্কাবিক চিত্ত), ছুর্মনতা সহবণবে ( দৌর্মনস্য সহগত , পটিঘ সহ- 
( পটিঘসন্প্রযুক্ত ) উৎপন্ন হয । 

এই ছুই প্রকাব চিত্ত দ্েষমূলক । 

ছুই মোহমূলক চিত্ত 
১১। যে এক চিত্ত উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা সহগত )+. 

বিচিকিৎসা বা সন্দেহ ( বিচিকিৎসা সম্প্যুক্ত ) সহ উৎপন্ন হয । 
১২1 যে এক চিত্ত উপেক্ষা সহকাবে ( উপেক্ষা সহগত ), ওদ্ধত্য - 

বা চঞ্চলতা ( ওদ্বত্য সম্প্রযুক্ত ) সহ উৎপন্ন হয। 
এই ছুই চিত্ত মোহমূলক । 

বাব প্রকাৰ অকুশল চিত্ত বর্ণনা এপর্যন্ত । 

সংক্ষিপ্তাকাবে 

আট চিত্ত লোভমুলক, ছুই চিত্ত দ্বেষূলক এবং ছুই চিত 
মোহমুলক। সর্বমোট বাব অকুশল চিত্ত। 

ব্যাথা. 

চার শ্রেণীব চিত্ত 

(৮ অকুশল, কুশল, বিপাক, ক্রিয়। 
পূর্ব অন্ুপবিচ্ছেদে স্তব ভেদে চাব শ্রেণীব চিত্ত, যেবপে যেস্তবে 

(ভূমিতে ) অন্থভূত হয় তা বিস্তৃতভাবে ভাগ কবে দেখাঁন- হযেছে". 
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তাদেব স্বপ্রকৃতি বা স্বভাব অন্ুসাঁবে তাঁবা৷ নিজেদেব চাব শ্রেণীতে 
বিভক্ত কবেছে+ তাদেব মধ্যে যে সকল অকুশল চিত্ত আছে তা লোভ, 
দ্বেব এবং মোহ থেকে উৎপন্ন হয। তাদেব বিপকীত চিত্ত হল কুশল 
চিত্ত কাবণ ভাবা অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ হেতুব সঙ্গে যুক্ত। 
পূর্ববর্তী চিত্গুলি অকুশল কাবণ তাঁবা অনিষ্ট (অমনোজ্ঞ) বিপাক 
(অনিটঠ বিপাক বা! ছুঃখদ ফল ) প্রদান করে আব পববর্তাঁ চিন্তগুলি 
কুশল কাবণ তাব! ইষ্ট (মনোজ্ঞ) বিপাঁক'( ইট্ঠ ৰিপাক বা সুখ 
কল ) প্রদান কবে। কুশল এবং অকুশল উভয় চিত্ত যা! সম্পাদন কবে 
তাকে পালিতে কর্ম বল! হয়। এই কুশল এবং অকুশল চিত্তকৃত কর্মেব 
যে অনিবার্ধ বিপাক বা! কল উৎপন্ন হয তাকে বিপাক চিন্ত বলা 

হয। ইহা হুদবঙ্গম কবতে হবে যে কর্ম এবং বিপাক সম্পূর্ণৰপে 
মানসিক ( ঘটন। )। চতুর্থ বকম চিত্তকে ক্রিঘা চিত্ত বলা হয়। কাবণ 

তা কর্মৰপে বিপাঁকপ্রদান কবেনা বা বিপাক প্রদান ক্ষমতাহীন 
বা তা কেবল মাত্র ক্রিযাঁকপে পর্যবসিত হয । 

(৯) তিন মূল ( হেতু )--লোভ, দ্বেষ, মোহ অকুশলমূল । তাদের 
বিপবীত হল কুশলমূল । 

লোভ *%লুভ, ধাতু নিষ্পন্, লেগে থাঁকা, জভিষে থাক1-কাঁমনা- 
বাসনা বপেও অনুবাদ কবা হয়। কোন বিদ্বান ব্যঞ্তি লোভ" বপেও 
তর্ভমা কবেন। 

ইন্ড্রিগ্রাহ্য কাম্য বিবষে সাধাব্ণতঃ কামন। বাসনা উৎপন্ন হষ। 
বিষষ অকাম্য হলে বস্তুতঃ দ্বেব উৎপন্ন হয । 

পালি ভাবা দেব শব্দেব প্রতিশব্দ হল--দোঁস বা পটিঘ, দোস 
+ছুস্ ধাতু নিষ্পন্ন, অসন্তষ্ট হওযা। পটিঘ শব্দেব উৎপন্তি “টি, 
পূর্বক +ঘ (হন ) ধাতু থেকে, হনন কবা, আঘাত কবা, সংস্পর্শে 
আসা। দ্বে, বিদ্বেষ শব্দগুলি পিটিঘ' শব্দেব স্থলে ব্যবহৃত 

হ্য। ূ 
মোহ শব্দেব উৎপত্তি “মুহ ধাতু থেকে, সংশয যুক্ত হওযা। ইহা 

ইঞ্টানিষ্ট বোধেৰ অভাব, অজ্ঞানতা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি। মোহ বিষষকে 
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-আচ্ছনন বা! আবৃত কবে এবং মনকে আবদ্ধ কবে, মোহকে অবিদ্যা 

বপেও তর্জম] কৰা হয । 

অভিধর্স অন্ুসাবে মোহ সকল প্রকাঁৰ অকুশলেব সঙ্গে যুক্ত 
থাকে । লোভ এবং ছেষ একসঙ্গে উৎপন্ন হয না, তাবা সর্বদা মোহেব 
সঙ্গে যুক্ত হযে উৎপন্ন হয় । অপ্বপক্ষে মোহ একাই উৎপন্ন হয-- 

তাই মোহকে 'মোঘৃহ* বল! হয, অর্থাৎ প্রচণ্ড বা ঘনীভূত মোহ 
প্রমুছিত থাঁকা। 

উক্ত তিন অকুশল মূলেব সম্পুর্ণ বিপবীত হল--তিন কুশলমূল। 
কেবলমাত্র অকুশল তাদেব মধ্যে বিদ্মান থাকেন এমন নয, নিশ্চিত 

কুশলেব কাব্ণও তাঁদেব মধো উপস্থিত থাকে । অলোভকে কেবলমাত্র 

কামন। বা বাঁসনাহীনতা বুঝাঁষ না, দানশীলতাকেও বুঝায ৷ অছ্েষকে 
শুধুমাত্র দ্বেষ বা বিদ্বেষহীনতা বুঝাঁষ না, শুভেচ্ছা, পবোপকাবিতা 
এবং মৈত্রীকেও বুঝাষ। অমোহকে কেবল মোহহীনত] বুঝায় না, 
জ্ঞান বাঁ প্রজ্ঞীকেও বুঝা । 

(১০) বেদনা! ( অনুভূতি ) 
বেদনা কেহ কেহ বলেন ইন্দ্রিষান্ুভূতিই চৈতসিক (বা চিন্তবৃত্তি) 

যা! সকল প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রধানত বেদনা তিন 

প্রকাব যথা সৌমনস্ত বা মানসিক সুখবেদনা, দৌরনস্য বা 
মানসিক ছুঃখবেদনা এবং উপেক্ষা (বাঁ উপেক্ষাবেদনা, চিত্তের 
নিবপেক্ষতা ব। তত্রমধ্যস্থতা বা যা সুখও নয়-ছুঃখও নয )। শাঁবীবিক 

সুখবেদনা সহ বেদনা! সর্বমোট পাচ প্রকাঁব। 
সৌমনস্ত গুণবাচক বিশেম্য-্ (উত্তম) এবং "সন" দাবা 

গঠিত। সাঁধাবণ অর্থে সমনতা৷ বা সুখময় বেদনা। দৌর্সনস্য শব্দ 
“ছ' (খাবাপ ) “মন? দাবা গঠিত । অর্থ হল-দুর্মনতা বা ছুঃখময 
বেদনা । তৃতীয বেদন! হল, উপেক্ষা বা নিবপেক্ষ বেদনা (সুখও 
নয-_ছুঃখও নয়)। নিবপেক্ষতা। এখানে এক বিশেষ অর্থে 
ব্যবহাব কৰা হযেছে। কিন্তু তা অন্তমনম্কতা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 
সুখ “্” (সহজ ) এবং “খ” (বহন কৰা, সহা কবা) দ্বাবা গঠিত। 
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যা সহজে সহ্য কৰা যায় তাই নুখ। ছুঃখ “ছু; কেঠিন, ব্যথা, কষ্ট ) 
এবং থি” (বহন কবাঃ সহ্য কব! ) অর্থাৎ যা কষ্ট সহকাবে সহ্য করা 
যায় তাই ছুঃখা। এই উভয় বেদনাই শারীবিক। অভিধর্ম 
অন্ুসাঁবে কেবলমাত্র এক প্রকার চিত্ত আছে যা স্ুখসহগত এবং 

অন্যটি ছুখসহগত । ছুই চিত্ত দৌর্সনস্য সহগত। ৮৯ চিত্তের 

মধ্যে অবশিষ্ট ৮৫ চিত্ত স্থখ অথবা উপেক্ষা সহগত। 
সৌমনস্য (স্ুমনতা 9 দৌর্মনস্য ( দুর্মনতা ) এবং উপেক্ষা 

(নিবপেক্ষত ) বাস্তবিকই মীনসিক সখ এবং ছুঃখ বাস্তবিক পক্ষে 
শাবীবিক বা কাধ়িক। একাঁবণে ( কায় স্পর্শে ) উপেক্ষা ( বেদন।) 
নেই; অভিধর্ম অন্ুসাবে তাই (কাঁয়ে বা দেহে কেবল )৭% নখ 
এবং ছুঃখ অনুভূত হয়। 

(১১) দৃষ্টি ( দিটঠি )-- 
দৃষ্টি দিস. ধাতু থেকে উৎপন্ন, দেখা, অনুভব কবা!। দৃষ্টিকে 

সাঁধীবণতঃ ধারণা, বিশ্বাস, অভিমত বূপে অনুবাদ কব হয়। সম্যক: 

গুণযুক্ত হলে এ শব্দেব অর্থ হয--সম্যক্দৃষ্টি অথবা! সত্য বিশ্বাস ;. 
মিথ্যা যুক্ত হলে ইহাব অর্থ হয়-_মিথ্যাদৃষ্টি বা অসত্য বিশ্বাস, এখানে 
দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি ৰপে ব্যবহৃত হযেছে । 

(১২) সাংস্কাবিক (সংখাবিক )-- 
এ শব্দ অভিধর্মে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহাৰব কবা হয়েছে। এ, 

শব্দ "সং (উত্তম ) এবং কব, (কবা, আয়োজন কবা, সম্পন্ন করা ) 

ধাতু থেকে উৎপন্ন । সাধারণতঃ বুঝাঁয়--সম্পন্ন কবে, তৈয়াৰ কবে, 
আয়োজন কবে। 

ধর্ম শব্দেব স্তায় সংস্কাৰ শবেব অর্থও ব্যাপক । ইহার প্রকৃত 
অর্থ বিষয় পবিপ্রেনিতে জ্ঞাত হওযা। 

বখন সংস্কার পঞ্চস্বন্ধেব একটি স্বদ্ধবপে ব্যবহৃত হয় তখন ইহাব বাব! 

বেদন। ও সংজ্ঞা ব্যতীত অন্ত সকল চৈতসিককে বুঝাঁয। প্রতীত্যসমুৎপাঁদ 

৭. উপেক্ষা দেখুন; ব্যাখ্যা নং ৪২। 
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নীতিতে ইহা (সংস্কীব) সকল কুশল অকুশল কর্ম এবং কুশল চিন্তাকে 

নির্দেশ কবে। যখন সর্যসং্ষাব পবিবতনশীল এবং ছুঃখময় বল! হয় 

তখন বুঝতে হবে এখানে নিশ্চিতভাবে সকল কাবণোৎপন্ন বা সংস্কাববন্ধ 

বিষষ বা বস্তুকে বুঝাচ্ছে। 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে “দ*-সহ এবং অস্নয় এবং ব্যবহাব কব 

হযেছে। তাতে সসাংস্কাবিক শব্দেব অর্থ দীভায়--যে বিষ নিজ 

বা পবেব উৎসাহ, উত্তেজনা, প্রবৌচনা প্রচেষ্টা উৎপন্ন হয, আব 
অসাংস্কাবিক শর্ষেব অর্থ হল-_ যে বিষষ স্বীয স্বভাব হেতু ( নিজেব 

বাঁ পবেব কোন প্রকাব প্রচেষ্টা ব্যতীত স্বতঃক্ফুর্তভাঁবে ) উৎপন্ন হয । 
দৃষ্টান্ত স্ববপ বলা যাষ--যদি কেহ বিষষ দ্বাবা প্রভাবিত হযে বাঁ 

নিজ ভাবনা-চিন্তা বাবা বা! অন্যেব দ্বাবা' উৎসাহিত, উত্তেজিত বা 
প্রবোচিত হযে কর্ম সম্পাদন কবে তবে তা৷ সসাংস্কীবিক। অপবপক্ষে 
যদি কেহ বিষষ দ্বাবা প্রভাবিত ন! হযে'বা নিজ ভাবনা-চিন্তা ব্যতীত 
বা অন্যেব দ্বাৰা উৎসাহিত, উত্তেজিত'বা প্রবোচিত না হযে হঠাৎ 
স্বতঃক্ষুর্তভাবে কর্ম সম্পাদন কবে তবে তা অসাস্কাবিক। 

(১৩) বিচিকিৎসা (বিচিকিচ্ছা)__ 
ইহা! একটি নৈতিক-ধর্ম স্থচক শব্দ । অর্থকথায বিচিকিৎসাব ছুই 

প্রকীৰ ব্যাখ্যা বষেছে 1৮ 

১. “বিচি” -বিচিনস্তো অর্থে অনুসন্ধান কবা-_কিচ্চ অর্থে 
ক্লান্ত হওযা» বিভ্রান্ত হওযা» বিক্ষিগ্ত হওযা। নি টি 
বা বিভ্রান্তি । 

২. “বি না থাক1+- “চিকিচ্ছা (চিকিৎসা) নিবাময় ( জ্ঞানেব )। 
অর্থ হল -জ্ঞানেব নিবামযতাৰ অভাব বা বিষষ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের 
অভাব । 

৮* বিচিকিৎসা কোন প্রকার প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারা । 
] মধ্যম নিকায় অর্থকথা। 



১৮ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

এই উভয় ব্যাখ্যার অর্থ হল-মনেব বিক্ষিপ্ততা দ্বারা কৌন 

সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারা, অর্থাৎ মনেৰ সন্দেহ, কিংকর্তব্যবিমুঢতা, 
সংশয়, ছিধা ইত্যাদি । 

বৌদ্ধধর্মে বিচাব বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য হৃদয় করাকে 
নিকৎসাহিত কবে না এবং অন্ধ বিশ্বীসকেও মেনে নিতে বলে না। 

(১৪) ওগ্বত্য (উদ্ধচ্চ )-- 
ইহা 'ি*-( উপব ) এবং পু" (কম্পিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া) 

দ্বারা গঠিত হয়েছে। অব হল -_ উত্তেজিত হওয়াঃ চঞ্চল হওয়া বিক্ষিপ্ত 
হওয়া । সাধাবণভাবে বলতে গেলে ইহা চিত্তেব উত্তেজিত বা উত্তোলিত 

অবস্থা। এখীনে ইহা সিদ্ধান্তবিহীন চিত্তচার্চল্যকে বুঝায়ু। ইহা 

চিত্তের একাগ্রতার বিপরীত। অখসালিনী অন্ুুসাবে ইহা! চিত্তের 

অশীন্ততা, মানসিক একাগ্রতাহীনতা বা বিভ্রান্তি ৷ 
(১৫) কুশল এবং অকুশল ( কুমল এবং অকুসল )-- 

এই অন্থচ্ছেদে অকুশল চিত্ত বিষয়েই আলোচনা করা! হচ্ছে? 

অকুশলেব ঠিক বিপবীত হল কুশল। অথসালিনী অনুসারে ইহার 
উৎপত্তিগত অর্থ নিম়রূপ ৯: 

১, কু (খোবাপ, অকুশল )++/সল (নাড়া দেওসা, কম্পিত 
কবা, ধ্বংস কবা )। যা অকুশল বা। নিন্দনীয় বিবয়কে নাঁড়া দেষ, 
ধ্বংস কবে তাই কুশল। 

২, 'কুস'+ %লু- কেটে ফেলা। “কু (খাবাপঃ মন্দ). থেকে 
কিস" এবং পসি* (জড়িত থাকা ) অর্থাৎ যা নিন্দার ( অকুশলের ) সঙ্গে 

জড়িত তাই “কুস” (পাপ )1 কুশল হল যা পাঁপকে ( অকুশলকে ) 
কর্তন কবে। 

৩, (অ)ঃ কু" (খাবাপ' মন্দ )+ সত (কমিয়ে দেয়)। যা 
খারাপ বা অকুশলকে কমিয়ে দেয় বা সম্পূর্ণ নির্মূল কবে তা'ই কুস-_- 

৯,966 50095110915 08 [5 0.50. 
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ভ্রান বাঁ প্রজ্ঞা। এবপেই 'কুস” শবেব উৎপত্তি + 4লুস্কতণি 

কবা, নির্মল কবা। 

প্রজ্ঞা ছাবা যে পাঁপ (বা অকুশল ) নিমূ্ল বা কতিত হয তাই 

কুশল । 
(আ) এবপেই 'কুস” শব্দেব উৎপদ্ধি+ %ল গ্রহণ কবা। প্রজ্ঞা 

দ্বাব। বা গৃহীত হয তা'ই কুশল। 

৪. কুশ তৃণ (কুন) ছুধাব দিযেই হাত কাঁটে। সেবপভাবে 

কুশলও উৎপন্ন এবং অন্ুৎপন্ন৯০ ইন্দি কামনা-বাসনা (লালসা ) 

উভযকে নির্মূল কবে (কাঁটে )। 

অথসালিনী এ শব্দেব আবও অর্থ প্রকাশ কবে 2 

'কুশল' শব্দেব অর্থ হল--বোগহীনতা। ( আবোগ্য ), দৌবহীনতা 

€ অনবজ্ঞ ), চতুব বা নিপুণ ( ছেক ), নুখ-বিপাক। 
চতুব ব্যতীত অন্য তিন শব্দ কুর্নাল শবেব অর্থে প্রয়োগ কৰা 

যাঁয়। 

ইন্সরিয-লালস! বপ কাধিক-নানসিক গীভাব মুক্তি অর্থে কুশল 
বোগহীনতা। ইন্দ্রিষ কলুষতা-দোষ-অগ্নি থেকে যুক্তি অর্থে কুশল 
দৌঁষহীনতা। এখানে স্ুখবিপাক বলতে স্ুুখ-অন্নভুতিকে বুঝায 
না। ইহা! কাধিক-মানসিক লহ সহ মৃছতা, কর্সণ্যতা ইত্যাদিকে 
নির্দেশ কৰে । | 

অখসালিনীতে কুশল শব্দেব আবও ব্যাখ্যা আছে_যেমন প্রজ্ঞা 
দাবা সম্পাদিত কর্মই কুশল। ( কোসল্লসমূভূতষ্ঠেন কোসল্লং 
বুচ্চতি পঞ্ এন )। 

এ শব্দেব বিবিধ অর্থ থেকে কুশল ,শবেব অর্থ দীড়ায়-মনোজ্ঞ, 
বানৈতিক। কোন কোন পণ্ডিত “নিপুণ” শব কুশল অর্থে ব্যবহাব . 

' কবেন। ন্ুতবাং অকুশল অর্থে বুঝায--অমনৌজ্ঞ বা অনৈতিক । 
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২০ অভিধ্মীর্ঘ সংগ্রহ 

তাহলে কুশল এবং অকুশল অর্থে যথাক্রমে উত্তম এবং অধম, ন্াঁ় 
এবং অন্যায়কে বুঝায় । 

(১৬) একটি কর্ম কুশল বা অকুশল আমবা৷ কি প্রকাবে নির্ণঘ 
কবব? নৈতিকতা মানদণ্ড কি ?১১ 

সংক্ষেপে £ অকুশল অকুশল মূলেব ( হেতুব ) সঙ্গে যুক্ত । আব 
কুশল কুশল মূলেব সঙ্গে সংযুক্ত । 

বীজ যখন উর্বৰ ভূমিতে বপন কবা' হয তখন ভাদেব প্রাকৃতিক 
স্বভীববশতঃ শীঘ্র বা বিলম্বে ফল প্রদান কবে সেবপ কুশল ও অকুশল 

কর্ম স্ুখদ ও হুখদ কল প্রদান কবে--তাকে বিপাক বলা হয ।, 

(১৭) ক্রিয়া» (কিবিয়া )১ সাঁধাবণ অর্থে কার্য 
এখানে ক্রিষা অর্থে ফল বা বিপাঁকহীন কর্মকে নির্দেশ কবা 

হবেছে। কর্ম কলপ্রন্থ হয়। ক্রিয়া বা কিবিয়া ফলপ্রস্থ হয় না। 

বুদ্ধ এবং অহ্থংগণেব কুশল কর্মকে ক্রিয়া বলা হয়। তাঁবা কর্ম সঞ্চয় 
কবেন নী। কাবণ তাব! কুশল-অকুশল এ উভয কর্মেব অতীত 
হযেছেন। 

অভিধর্মে বিপাক এবং ক্রিয়াকে যুক্তভাঁবে অব্যাকত বা অব্যাকৃত 
(কুশলও নয অকুশলও নয ) বলা হয। অব্যাকৃত কর্ম ফল প্রদানে 
অসমর্থ। বিপাক ও অব্যাকৃত কাৰণ তা নিজেই নিজেব ফলম্ববপ। 

ক্রিয়া কখনও ফল উৎপন্ন কবে না। 

বাব প্রকার অকুশল চিত্তেৰ দৃষ্টান্ত 
| লোভ চিন্তে 

(১৮) ১. একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু (হঠাৎ) আনন্দ 

সহকাবে, ইহাতে কোনও পাপ নাই মনে করে (মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে ) 
একটি ফল চুবি কবল । 

২. একজন বালক তাৰ বন্ধু বাবা গ্রবোচিত হয়ে, আনন্দ সহকাবে, 

ত কোন পাপ নাই মনে কবে, একটি ফল চুবি কবল। 
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চিত্তসংগ্রহ ২১ 

৩ একজন বালক স্বীষ স্বভাব হেতু, আনন্দ সহকাবে, ইহাতে 
কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না কবে (মিথ্যাদৃষ্টিগত না 

হঘে), একটি কল চুবি কবল। 

৪ একজন বালক তাব এক বন্ধু বাবা প্রবোচিত হয়ে, আনন্দ 

সহকাঁবে, ইহাতে কোন পাঁপ আছে কি নেই কিছুই মনে ন! কবে, 
একটি ফল চুবি কবল । 

৫. একজন বালক স্বীয স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাঁবে 

( নিবপেক্ষভাঁবে ), ইহাতে কোন পাপ নাই মনে কবে, একটি ফল 
চুবি কবল। 

ও একজন বালক তাৰ এক বন্ধু বাব! প্রবোচিত হযে, উপেন্গা 
সহকাঁবে, ইহাতে কোন পাঁপ নাই মনে কবে, একটি কল চুবি কবল। 

৭ একজন বালক স্বীয স্বভাব হেতু উপেক্ষা সহকাবে, ইহাতে 
কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না কবে, একটি কল 
চুবি কবল। 

৮ একজন বালক তাব এক বন্ধু দ্বাব। প্রবোচিত হযে, উপেক্ষা 
সহকাবে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই না মনে কবে, 
একটি ফল চুবি কবল। 

দ্বেষ বা পটিঘ চিত্তে 

৯ এক ব্যক্তি দ্বেষ পৰবশ হযে, হিত্ঞাহিত কিছু চিন্তা ন1! কৰে 
'(স্বীব স্বভাব হেতু ) এক ব্যক্তিকে হত্য! কবল। 

১৭ এক ব্যক্তি ঘেষ পববশ হয়ে, হিতাহিত চিন্তা কৰে (বা 
সন্তেব বাধা প্রবোচিত হযে ), এক ব্যক্তিকে হত্যা কবল। 

(১৯) হত্যা-অভিধর্ম অনথসাবে ছেষ বাঁ পটিঘ ছাবাই হত্যাকার্য 
সম্পাদিত হয়। যে কোনও অভিমত ছাব! অনুপ্রানিত হযে, পটিঘ 
চিনত বাবা সাধাবণতঃ হত্যাকার্ষ সম্পাদিত হয । যেখানে পটিঘ আছে 
সেখানে দৌর্মনস্য বা ছুর্মনতা আছে। যেখানে দৌর্মনস্য আছে, 
সেখানে পটিঘ সক্ষম বা প্রকট থাকে 



২২ অভিধর্সার্থ সংগ্রহ 

ৃষটান্তস্বৰপ মনে ককন একটি শিশু যাব ভাল-মন্দ বিচাবেব কৌন 

মতা নেই; সে হাসিমুখে একটি পিপ্ভা মেবে ফেলল । সে জানেনা 
যে সে হত্যা নামক একটি কুকর্ম কবছে। সে কি পিপড়া্টিব প্রতি 
কোন দ্ধ বাঁ পটিঘ পৌঁধণ কবেছিল ? এক্ষেত্রে কি কোনও দ্বেষ বা 

পটিঘ বিদ্যমান? ইহা বলা অশ্যন্ত কঠিন। সে মুহূর্তে তাৰ কোন্, 
চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে ? ইহ। নবম বা দশম চিত্ত হতে পাবে না। কাৰণ 

সে খ্লেতে খেলতে, নির্দোবভাবে আনন্দ সহ্কাবে হত্যা কবেছে। 

তাহলে কি এ অবস্থা তাৰ নিকট তৃতীষ লোভমূলক চিত্ত উৎপন্ন 
হযেছিল? 

একজন ব্যক্তি ক্রীভাচ্ছলে বধ কবলেও তা৷ নবম অথবা দশম চিত্ত 
উৎপত্তিতেই কববে | কাবণ বধক্ষণে তাৰ নিকট দ্বেষ বা! পটিঘ অন্গৃভৃতি 
বিদ্যমান ছিল । 

গবেষণা গৃহে জীব হত্যা বিষষে কি দাঁড়া ? একজন বৈজ্ঞানিক 
জীব হত্যা করতে কোন প্রকাব ইতস্ততঃ কবেন না। তাব প্রধান 

উদ্দেশ্ট হল - বৈজ্ঞানিক গবেষণাএবং বোগ মুক্তিব সোপান তৈকী 
কবা। তৎসত্বেও ইহা হত্যাচিত্ত ।. 

ছুংখ অবসানের উদ্দেশ্তটে যখন কোন আঘাতপ্রাপ্ত পশুকে কোন 

ব্যক্তি হত্যা কবে তখন কি তাৰ নিকট পটিঘ চিত্ত উৎপন্ন হয়? 

পশুটিব হিতচিস্তাব সে হত্যা কবে বটে, তৎসন্বেও তাব পটিঘ বিদ্যমান 

থাকে কাবণ বিষবেব প্রতি একপ্রকাব পটিঘ তাব থাকৃবেই । যদি 
নৈতিকভাবে এ কাঁজকে সমর্থন কবা হয, তাহলে কেহ জটিল 

ছুবাবোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত বোগীদেৰ সম্পূর্ণ বিনাশ সমথ ন কববেন কি? 
পূর্বে বলা হযেছে যেখানে দৌর্সনস্য বা দুর্মনতা থাকে সেখানে 

পটিঘও বিদ্ভনান থাকে । 
ৃষ্টান্তস্বৰপ বলা বাঁক.-__যখন কোন ব্যঞ্ডি পৰীক্ষা অকৃতকার্য 

হযে ছুঃখিত হয়, তখন কি সেই ব্যক্তি মনে পটিঘ পোষণ কবে? পটিঘ 

শব্দেব অর্থ যদি কেহ সম্যকৃভাবে অনুধাবন কৰেন তবে উক্ত প্রর্সে 

উত্তব পবিষ্ষাব হবে। অমনোচ্ সংবাদ প্রাপ্তিব কলে মনে একপ্রকাৰ 



চিত্ত-সংগ্রহ ত্ও 

সুক্প পটিঘ উৎপন্ন হয, তাঁতে আব কোন সন্দেহ থাকে না। নিকট 

আত্বীষেব মৃত্যুব জন্য কোন ব্যক্তিব ক্রন্দনও এ পর্যাযভূক্ত কাবণ 

এটাও দুঃখজনক ঘটনা । অনাগামী এবং অর্থৎগণ কখনও দুঃখিত 

হন না, শোকার্ত হন না কাবণ ভব! দ্েষ বা! পটিঘ সম্পূর্ণ বিনাশ 

কবেছেন। 
ভগবান বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব পৰ ভদন্ত আনন্দ অত্যন্ত শোকার্ত 

হযে ক্রন্দন কবেন কাবণ তিনি তখনও শ্রোতাপন্ন। কিন্তু অহ্তগণ 

এবং ভদন্ত কাশ্যপ এবং ভদস্ত অনুরুদ্ধ, ছুই অনাগামীগণ অশ্রর্বিসর্জম 

কবেন নি। তাব' প্রশান্ত ছিলেন । 

মোহ চিন্তে 

(২০ )মোহ-_ 
১১. বুদ্ধেব উৎপত্তি অথব। ধর্মেব ফলদান ক্ষমত! সম্বন্ধে কোন, 

ব্যক্তিব অজ্ঞতাই' মোহ (সংশষ )। 
১২. কোন ব্যক্তিব বিভ্রান্ত মনকে কোন বিষয়ে একাগ্র করতে ন৷ 
পাবা। | | র 

অজ্ঞতা বা চিন্তেব বিভ্রান্তি বশতঃ এই ছুই চিত্ত ছূর্বল। এই 
চিত্তদ্বষে সুখ এবং ছুঃখ বেদন! নেই, কেবল উপেক্ষা বেদনা! বিদ্যমান । 
(২১) বাব প্রকাৰ অকুশল চিত্তেব সঙ্গে সম্পর্কিত দশ প্রকার 

অকুশল কর্ম। | মি 
এইগুলি কায়-_বাক্য--মন 'দাবা' সম্পাদিত দশ অকুশল কর্ম। 
কারকর্ম 2১. প্রাণীহত্যা ২. চুবি ৩. মিথ্যা কামাচাব । 

বাক্যকর্ম £'৪ মিথ্যাবাক্য €. পিশুনবাক্য ৬. কর্কশবাক্য 
৭* 'বৃথাবাক্য ট 

মন-কর্ণ ৪ ৮. পবশ্রীকাতবতা ৯. দ্বেষ ১০. মিথ্যাদৃষ্টি।১৭ 

১২। মিথ্যাদৃষ্টি 2 কর্মফলে অবিশ্বাস, কারণ এবং ফল উভয়ে অবিশ্বাস, 
কর্মে অবিশ্বাস। তা৷ যথাক্রমে নাস্তিক দৃষ্টি, অহেতুক দৃষ্টি 
আবদ্া দৃষ্টি। 



২৪ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

এই সকল কর্ম পূর্বোক্ত বারপ্রকাৰ অকুশল চিত্তদবাবা সম্পাদিত 
হর়। প্রাণীহত্যা সাধাবণতঃ নবম ও দশম চিত্বদ্বাবা কর! হয়। প্রথম 
আট অকুশল চিত্্বাবা সাধাব্ণত চুবি (কর্ম) কৰা হয়। সিথ্যা 
কামাচাব প্রথম আট চিত্বদ্বাব৷ সম্পাদিত হয । 

চুবি দ্বেষচিত্ত দ্বাবাও কবা যেতে পাবে। এ অবস্থায় নবম ও 
দশম চিত্তদ্বাব1 চুবি কর্ম সম্পন্ন কবাব সম্ভাবনা আছে । - 

মিথ্যা এবং পিশুন বাক্য প্রথম দশচিত্তদ্বীবা বল। হয়। কর্কশবাক্য 
নবম ও দশম চিত্তঘবীব। বল? হয । পবশ্রীকাতবতাৰ উৎস হল প্রথম 
আট প্রকাব চিত্ত। মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয প্রথম, দ্বিতীষ, পঞ্চম ও 
বঞ্ঠ চিত্ত১৩(ক) থেকে । 

(২২) চীব শ্রেণীৰ আর্ধেব স্তবভেদে অকুশল চিন্তে নির্মূল হয় ঃ 
আোতাপনে প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষ্ঠ এবং একাদশ চিত্ত নির্মল 

হয়। কারণ তিনি ছুই সংযোজন যথা সৎকাযদৃষ্টি বা আত্মদুষ্টি এবং 
বিচিকিৎসা বা ত্রিবত্ে১ সংশয় ধ্বংস কবেছেন। 

সকৃদাগামী (একবাঁব মাত্র আগমনবাবী) বিমুক্তিব (নির্বাণ লাভের) 
দ্বিতীয় সোপানে (স্তবে ) উন্নীত। তাব পববর্তঁ ছুই সংযোজন যথা 
কামবাগ ( ইন্দ্রিয়াসক্তি ) ও পটিঘ ( দ্েষ ) ক্ষীণ হয় । 

অনাগীমী (বিনি আৰ আগমন করবেন না) বিমুক্তিব তৃতীষ 
সোৌপানে আব । তিনি পূর্বোক্ত ছুই সংযোজন যথা! কামবাগ এবং 
পটিঘ সহ নবম ও দশম চিত্তও নির্মল কবেছেন। 

অহতেব নিকট বাব অবুশল চিত্তেব একটিও উৎপন্ন হয়না, কাৰণ 
ভিনি অবশিষ্ট পাঁচ সংযোজন যথা কপবাগ (বপধ্যনি ও বপলোকে 
প্রতি আসক্তি), অবপবাগ (অবপধ্যান ও অবপলোকেব প্রতি 
আসক্তি), মান (অহমিকা ), গুদ্ধত্য (চঞ্চলতা) এবং অবিষ্ঠা 
(অজ্ঞানতা ) নিম্লি কবেছেন। 

১৩1 1705 8£8095100 চা], 20129-133 

১৩,ক;। বুদ্ধ. ধর্ম এবং সভ্ঘ | 



চিন্ত-সংগ্রহ ২৫ 

( স্রোতাপন্ন সীলব্বত পবাঁমাস (শীলত্রত পবামর্শ) অর্থাৎ 

কৃদ্ুদাধন ব৷ ভন্্রমন্ত্র যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি, দ্বাবা মুক্তিলাভে বিশ্বাস 

ইত্যাদি অপনোঁদন কবেন। ইহা' পূর্বে উল্লেখ কবা৷ হযনি। ইহাঁও 
দশ সংঘোজনেব এক সংযোজন )1১৪ 

০৮ 

১৪। যাজীবকে সংসারাবতে” সংযোজিত (আবদ্ধ। করে বাখে তাই 
সংষোজন। শীলব্রতসহ প্রথম পাঁচ সংযোজনকে অধোভাগীয় ও 
“অপর পীঁচ সংযোজনকে উর্ধভাগীয় সংযোজন বলে? 



অহেতুক চিত্বানি-_ ১৮ 
(অকুসল বিপাক চিত্তীনি ) 

৫. ১* উপেক্থা সহগতং চকৃখুবিঞ্ঞাণণ্ তথা ২. সোতবিঞঞ্াণং 
৩" ঘাণবিঞ্ঞাণং ৪. জিব হাবিএ্ঞ্াণং ৫. ছুকৃখসহগতং-কাযবিএ- 
এাণং ৬, উপেক্থাসহগতং সম্পটিচ্ছনচিত্তং ৭. উপেক্খাসহগতং 
সম্তীবণচিত্তং চা'তি । 

ইমানি সভ্ত'পি অকুসলবিপীকচিন্তানি নাম। 
(কুসল বিপাক" অহেতুক চিন্তানি ) 

৮*  উপেক্খাসহগতং কুসলবিপাকং চকৃথুবিঞএণং) তথ 
৯" সোতবিঞ্ঞখাণং ১০* ঘাঁপবিঞএগাণং ১১. জিব হাবিঞ্ এগণং 
১২ সুখসহগতং কাাবিঞ্ এাণং ১৩, উপেকখাসহগতং সম্পটিচ্ছনচিন্বং 
১৪. সোৌমনস্ সহগতং সম্ভীবণচিত্তং ১৫. উপেক্থাসহগতং 
সন্তীবণচিত্তং চা'তি। 

ইমানি অট্ঠ'পি কুসলবিপাক” অহেতুক চিত্তানি নাস। 
( অহেতুক কিরিয়া চিত্তানি ) 

১৬. ভপেক্খাসহগতং পঞ্চদবাবাবজ জনচিত্তং ? তথা৷ ১৭. মনোদারাবজ. 
জনচিত্তং ১৮ নসোমনস্সসহগতং হসিতুপ্ পাঁদচিন্তং চাতি। 

ইমানি তীণি' পি অহেতুক কিবিষা চিত্তানি নাম । 
ইচ্চে'বং সব্্বর্থা' পি অট্ঠীবসাহেতুকচিত্তানি সমতাঁনি ৷ 

সত্তাকুসলপাকানি-পুঞঞ্পীকাঁনি অট ঠধ! 
কিবিষাচিত্তানি তীণি'তি-অট ঠীবস অহেতৃকা । 

১৮ প্রকার অহেত্ক চিভ 

( অকুশশল অহেতুক বিপাক চিত্ত ) 
৫. ১* উপেক্ষীসহগত চন্ষুবিজ্ঞান ; সেৰপ ২. শ্রোত্রবিজ্ঞান 

৩, শ্রাণবিজ্ঞান ৪. জিহ্বাবিজ্ঞান €. দুঃখনহগত কায়বিজ্ঞান ৬. 
উপেক্ষাসহগত সম্প্রতীচ্ছন চিন্ত ৭. উপেক্ষাসহগত সম্ভীব্ণ চিন্ত। 



চিন্ত-সংগ্রহ ২৭ 

এই সাতটি অহেহ্ুক অকুশল বিপীক চিত্ত। 

(কুশল অহেতুক ধিপাক চিত্ত । ) 
৮" উপেক্ষীসহগত কুশল বিপাক চক্ষুবিজ্ঞান ; সেব্প ৯ শ্রোত্র- 

বিজ্ঞান ১০, শ্রীণবিজ্ঞান ১১. জিহ্বাবিজ্ঞান ১২. শুখসহগত 
কাযবিজ্ঞান ১৩, উপেক্ষাসহগত সম্প্রতীচ্ছন চিন ১৪, সুখসহগত 

সম্তীবশ চিত্ত ১৫. উপেক্ষাসহগত সম্ভীবণ চিত্ব। 

এই আটটি অহেতুক কুশল বিপাক চিন্ত। 

( অহেতুক ক্রিযা চিত্ত) 
১৬: উপেক্ষামহগত পঞ্চদ্বাবাবর্ভন চিত্ত ১৭. উপেক্ষাপহগত 

মনোদাবাবর্তন চিন্ত ১৮. সুখসহগত হাসি-উৎপাদক ( হসিতোৎপাদ ) 
চিন্ত। . 

এই তিনটি অহেহক ক্রিষা চিন্ত। 
, সর্বমোট ১৮ প্রকাব অহেতুক চিন্ত। 

, সংক্ষিপ্তাকাবে রা 
সাত অকুশলবিপাক চিন্ত, আট কুশল বিপাক চিত্ত এবং ডিন, 

ক্রিষ। চিত্ত--সর্বমোটি ১৮ অহেতুক চিত্ত), 
ব্যাথ্যা 5 ০ 

৬ 

(২০) হেতু, শববকে 'দাধাবণতঃ গূল কাঁবণ' 'বপে অনুবাদ করা 
হয "সুত্রে আমবা 'কো হেতু, কৌ পচ্চযো' ( হেতু কি, প্রত্যয় কি.) 
শবখসম্টি দেখতে পাই। অভিধর্সে হেতু এবং গ্রত্যয়কে ভিন্ন 'এবং 
বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত কবা হয। হেহ পূর্বোঞ্ত ছয় 'মূল' বপে বর্মিত 
ইযেছে। প্রত্যয হল সাহায্যকাবী কাঁবণ | উপকাবকধন্ 
উপকাববর্ম )। হেতু হল বৃক্ষেব মূল শিকডেব স্ভায়। প্রতায় হল জল, সাব ইত্যাদি। 

পুরোন আঠীব প্রকাব চিন্তকে অহেতুক চিত বলা হয় কাঁবণ 
আবা হেতু সংবুক্ত € সম্পযৃত্তক হেতু) নধ। ইহা! বুঝতে হবে যে এমন 
কি অহেতুক চিত্গুলিও মুখ্য কাবণ (নিব বন্তক হেতু ) শুন্য ন্য। 



২৮ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

অবশিষ্ট ৭১ প্রকাঁৰ চিত্তকে সহেতুক চিত্ত বলা হয্ব। এগুলিব মধ্যে 
ছুই চিত্ত একহেতুযুক্ত, অপব ৬৯ চিত্ত ছুই বা তিন হেতুযুক্ত। 

(২৪) দিপঞ্চবিজ্ঞান--এখানে পাঁচ জৌড়া (পাঁচ কুশল+ পাঁচ অকুশল) 
বিপাক চিত্ত সম্বন্ধে বল। হচ্ছে । তাঁবা পঞ্চ-ইন্ড্রিয়েব উপব নিভবশীল 

বলে, এ নামে অভিহিত হয়। “ছুঃখ-সহগত কাঁষবিজ্ঞান এবং সুথ 

_সহগত কাঁয়বিজ্ঞান' ব্যতীত অন্যচিত্বগুলি উপেক্গা-সহগত বলে 

তুলনামূলক ভাবে ছূর্বল। অভিধর্মে এই দশ ( বা পাঁচ জোড়া ) চিত্তেব 

নাম দিপঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত এবং পঞ্চঘদ্বাবাবজ.জন ব1 পঞ্চ- 

দ্বাবাবর্তন চিত্তই হল “মনধাতু” এবং অবশিষ্ট ৭৬ চিত্ত “মনোবিজ্ঞান- 
ধাতু? । 

(২৫) সম্প্রতীক্ষন ( সম্পটিচ্ছন )-_যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত বিষষ 
গ্রহণ কবে, তী'ই সম্প্রতীচ্ছন। যেই চিত্তনণে চিত্ত বিষয় পরীন্সা 
কবে, তা'ই সম্তভীবণ। যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত পঞ্চেক্দিয বিষয়েব যে 
কৌন একটির দিকে প্রবতিত হয়, তাকে পঞ্চদাবাবর্তন বলা হয । 

যেই চিন্তক্ষণে চিত্ত মানসিক বিষয়েব প্রতি প্রবতিত হয়, তা হল 
মনোদ্বীবাবর্তন । যাবা অহ্ৎ নয়ঃ কেবল মাত্র তাদেব নিকট পঞ্চ- 
দ্বাবাবর্তন এবং মনোদ্বাবাবর্তন এই ছুই ক্রিয়া (কিবিষা) চিত্তক্ষণ 

উৎপন্ন হয়। অন্থান্ত ক্রিয়া চিন্তগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধগণ এবং অহ তগণেব 
নিকট উৎপন্ন হয়। এই মনোছাবাবর্তন চিত্ত ব্যবস্থাপন ( বোখপন ) 
কৃত্য সম্পাদন কবে । সে সম্বন্ধে পবে আলোচিত হবে । 

(২৬) হাসি উৎপাদক ব! হসিতোৎপাদ চিত্ত অহ্ৎগণেব এক 
বিশিষ্ট চিত্ত। সুখান্ুভূতিই এই হাসি উৎপত্তিব কাবণ। তেব শ্রেণী 
চিত্ত ব্যক্তি বিশেষে হাঁসি উৎপাদন কবে। সাধাৰণ মান্ুষেব 
( পুথগজন ) লৌভমূলক সৌমনন্ত সহগত চাব চিত্তে এফ চিন্ত 
অথবা সৌমনস্য সহগত চাব কুশল চিত্তেব এক চিত্ত হাসিব উদ্রেক 
কবে। 

ক্রোতাপন্ন, সবৃদাগামী এবং অনাগামী সৌমনম্ত সহগত, দৃষ্টি 
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বিপ্রযুক্ত, ছুই অকুশল চিত্তেব এক চিত্ত বা চা কুশল চিত্তে একটি, 

উৎপন্ন হলে মৃদু হাস্ত কবেন। 

অর্ছৎ এবং পচ্চেক বুদ্ধগণ চীব শোভন ক্রিষা চিন্তেব এক চিন বা 

হাসি-উৎপাদক চিত্ত উৎপন্ন হলে মৃছ্হান্ত কবেন। সম্যক, 

সমদ্াগণ জ্বান-সম্প্রযক্ত, সৌমনস্ত সহগত ছুই শোভন ক্রিষা চিন্তে 

একটি উৎপন্ন হলে মুদ্হাসিব উদ্রেক হয। হাসি-উৎপাঁদক চিত্ত সুক্ষ 

আধ্যাবিক হর্ষ ( উচ্ছাস ) প্রকাশ বই আব কিছু নয। 

অভিধর্মীর্ঘ সংগ্রহে১€ বিভিন্ন প্রকাঁৰ হাসিব কথ। উল্লেখ কবা' 

হযেছে ঃ বৌদ্ধশীন্ত্রে ছষ প্রকাব হাঁসিব কথা বলা হযেছে। 

য্থা ১, শ্মিত- যা মুখাবযবে মৃদু হাসি বপে প্রতিভাত হয়। 

২. হনিত-_এ হানিতে ঠেঁখট কম্পিত হয এবং দ্রীতেব অগ্রভাগ 

বিকশিত হয। ৩ বিহপসিত-_এ হাসিতে মহ শব্দ হয) ৪. 

উপহসিত- এ হাসিতে মাথা, ঘাঁড, বাহু দোলিত হয। ৫ 

অপহসিত-এ হাসিতে অশ্রু বর্ষণ হয। ৬, অতিহসিত-_মাঁথা . 

থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহে সন্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে আন্দোলিত হয় । 

হাঁসি দেহেব এক অভিব্যক্তি ( কায়-বিজ্ঞপ্তি) ঘা বাক্য ছাঁবা প্রকাশিত 
(বাক্য-বিজ্ঞপ্তি) নাও হতে পাবে। সুশিক্ষিত এবং মর্যাদা সম্পন 

ব্যক্তিব নিকট প্রথম ছুই প্রকাব, সাঁধাবণ মানুষে নিকট পববর্ত ছুই' 
প্রকাব এবং হীনস্বভাব ব্যক্তিব নিকট শেষোক্ত ছুই প্রকার হাসি 
বিকশিত হয । 

(২৭) চিত্তবীথি--জ্ঞাতা! মন ভিতব এবং বাহিব থেকে বিষ্ষ গ্রহণ 

কবে। যখন কোন ব্যক্তি গভীব নিদ্রায়গ্র থাকে তখন তাঁব মন সম্পূর্ণ 
খালি' থাকে। অথবা অন্ত অর্ধে তখন মন ভবাঙ্গ অবস্থায় থাকে । 

যখন আমাঁদেব মন বাহ্যিক কোন বিষষে সাঁডা দেষনা,তখন আমরা! 
সর্বদা মনেব এবপ নিষ্ছিয অবস্থা অনুভব কবি (অতীত ভবাঙ্গ কাল)। 
যখন কোন বিষ্ষ বা আলম্বন মনে প্রবেশ কবে তখন ভবাঙ্গ প্রবাহ 

১৫1 00100610010] 01 80110501109 7 40005 
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বাধা প্রাপ্ত হয় বা কম্পিতি হয ( ভবাঙ্গ-চলন কাল )। তখন ভবাঙ্গ 

এক চিত্তক্ষণেব জন্য আবতিত হয়ে স্তব্ধ হয় বা আলম্বন ত্যাগ করে 

(ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ কাল 11 তাবপব পঞ্চদ্বাবাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং 

বিলুপ্ত হয? এইক্ষণে প্রাকৃতিক প্রবাহ ( ভবাঙ্গ ) বাঁধা প্রাপ্ত হয় এবং 

মন বিষয়েব দিকে ধাবিত হব ( মনস্কাবেব জাবণকাল )1 তৎপরক্ষণে 

চক্ষুবিজ্ঞীন ১৩ উৎপন্ন হয় এবং তা ধ্বংস হয় কিন্তু এখনও বিষয় সম্বন্ধে 

কিছু জানা (বা জ্ঞান ) হয়নি ( চক্ষুবিজ্ঞান বা আলম্বন ভেদে পঞ্চ- 
বিজ্ঞানেব যে কোন বিজ্ঞান উৎপত্তি কাল) এই ইন্জিয়-কার্ধ পববর্তী- 

ন্বণে দৃষ্ট বিবষ বা আলম্বনকে গ্রহণ কবে (সম্প্রতীচ্ছন কাল)। তাবপব 

-বিষষেব ক্ষণিক অনুসন্ধান কবা হয় বা গৃহীত বিষয়কে পবীক্ষা কবে 

(সম্ভীবণ কাল।। তারপৰ গৃহীত বিষয়কে কিবপে ব্যবহাৰ করা হবে 

তা নির্ধাবিত হয়। (ব্যবস্থাপন কাল )। এ চিত্তক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

কৰা হয়। স্বাধীন চিত্ত এখানেই “কর্ম আবন্ত কবে। পবক্ষণেই এক 

অতি গুকত্বপূর্ণ মনস্তাত্বিক প্রবাহ উৎপন্ন হব-_তাঁকে 'জবন' বলা হয়। 
এই স্তবে কর্ম কুশল বা অকুশল বিবেচিত (নির্ধারিত) হয় । এই সুবেই 

“কর্ম' সম্পাদিত হয় , যদি কর্ম সম্যক্ দৃষ্টিগত ( যোনিসো মনসিকাব ) 

হয় তবে সে জবন ( বেগ ) কুশল ( সংযুক্ত ) হয আর যদি মিথ্যাদৃষ্টি 
গত (অবৌনিসো। মনসিকাব ) হয় তবে সে জবন অকুশল ( সংযুক্ত ) 
হয়। অরৃত্থণেব ক্ষেত্রে এই জবন কুশলও নয়, অকুশলও নয় ; তা 

ক্রিয়া! চিত্ত মাত্র। এ জবন , স্ব ) সাত চিত্তক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয 

(অর্থাৎ জবনন্দণে বিষয় বা আলম্বন উপলদ্ধি কবে )। মৃত্যু মুহুর্তে 

“পাঁচ চিন্তন স্থায়ী হয । সম্প্ চিত্তবীঘি বিভাজনীয় সময়েব অতি 

রত কণে আবন্ত হযে তদালন ছিতে (পূর্ব আলবনঅনুষারী বাপ 
পারিবে) শেষ হব? তদালম্বন চিত্ত ছুই চিত্তক্ষণ স্থাধী হয এবং 

এক চিত্তবীথি ১৭ চিন্তক্ষণে মধ্যে ১৭ সম্পুর্ণ হয। 

১৬। যদি আলম্বন ব্বূপ হয়। পাঁচ ইস্ত্রি আলম্বনের উপর পঞ্চ বিজ্ঞান 

উৎপভি নির্ভর করে। 
১৭ ১৪০ 00730570100 06 21171950055 0 97730 
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তিন প্রকাব ভবাঙ্গ চিন্তই বিপাক । তাবা পূর্বোক্ত ছুই উপেক্ষা 

মহগত সম্তভীবণ চিত্ত অথবা বষ্ঠ বিভাগে বধিত আট প্রকাব শোভন 

বিপাক চিত্তেব একটি ৷ পঞ্চদবাবাবর্তন চিত্ত ক্রিয়াচিত্ত। পর্চবিজ্ঞান 

দান কুশল এবং অকুল চিত্তেব একটি । সম্প্রতীচ্ছন এবং সন্তীবণ ও 
বিপাক চিত্ত। মনোদ্বাবাবর্তন ( মনোছাব চিত্ত ) ক্রিযা চিত্ত যা 

ব্যবস্থাপন চিত্তৰপে কাজ কবে। ব্যক্তি তাব স্বাধীন চিন্তাকে এখানে 

(এ স্তবে) ব্যবহাব কবেন। সাঁত জবন চিত্তক্ষণ কর্ম উৎপন্ন কৰে 

(ব! জবন ক্ষণেব কৃত্য কর্মে পবিণত হয় )। তদালম্বন বিপাক চিত্ত; 
ইহা তিন সন্ভীবণ চিন্তেব একটি অথবা আট শোভন বিপাক চিত্তের 

একটি । 

এন্দপে এক চিন্তবীথিতে বহু চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়, য! কর্ম বিপাকি 
। অথবা ক্রিযা ।১৮ 

১৮1 এ বিষয্বে চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে । 



সেপপপপাী 

ভবাঙ্গেব স্বীয় আলম্বন ত্যাঁগ 

পঞ্চ-ইন্দরিয বিজ্ঞীমেব উৎপত্তি 

চিন্তেব ভঙাঙ্গ বা নিষ্ত্রিব অবস্থা 

পঞ্চছাবাবর্তন £$ আলম্বনেব দিকে মনস্কাবেৰ আবর্তন 

ভবাঙ্গ কম্পন 

8৪5৫ 

শু 

শু 

তীচ্ছন £ ইন্ত্রিয়গ্রাহথ আলম্বন গ্রহণ 

অভিধর্ীর্ঘ সংগ্রহ 

ব্যবস্থাপন £ গৃহীত আলম্বনেব ব্যবহাবি ব্যবস্থা! 

সন্তীবণ £ গৃহীত আলম্বন পৰীক্ষা 
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সোভন চিত্তানি 

৬. পাপাহেতুকমূত্তানি-সোৌভনানি"তি বুচচবে 

একুনসট ঠিচিত্তানি-_-অথ একনবুতী” পি বা!। 

( অটঠ কামাবচব কুসলচিত্তানি ) 
মহাকুশল চিন্ত 

১ মোমনসসসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং 

২. সোমনস.সসহগতং ঞ্াাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং 

, মৌমনন.সসহগতং ঞাণবিপপযুত্তং অসংখাবিকং একং 

মৌমনস সলহগতং ঞাণবিপ.পধুত্তং সসংখাবিকং একং 
. উপেক্খাসহগতং ঞাণসম্পধুত্তং অসংখাবিকং 'একং 
* উপেক্থীসহগতং এাণসম্পযুত্তং সসখাবিকং একং 
- উপেক্থাসহগতং এগণবিপপযুত্তং অসংখাবিকং একং 
- উপেক্খাসহগতং ঞ্াণবিপপযূত্তং সসংখাবিকং একং' তি। 

ইমানি অট.ঠা” পি সহেত্বকা কামাবচবকুসলচিন্ানি নাম2 

( অটঠ কামাবচব বিপাকচিত্তানি ) 
মহাবিপাক চিত্ত 
৯ সৌমনসসসহগতং এণসম্পধুত্বং অসংখাঁবিকং একং 

১০. সোমনসসসহগতং ঞীশসম্পযূত্বং সসংখাবিকং একং 
১১, সোৌমনস.সসহগতং ঞ্বাণবিপ্পধুস্তং অসংখাবিকং একং 

১২ সৌমনস.সসহগতং ঞ্াণবিপ পধুন্তং সসংখাবিকং একং 

১৩. উপেক্থাসহথতং ঞাঁণসম্পযুজ অসংখাবিকং একং 
১৪ উপেক্খাসহগতং এাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং 

১৫ উপেক্খাসহগতং এগণবিপ পযুভ্ং অসংখাবিকং একং 

১৬ উপেকখাঁসহগতং ঞ্াণবিপ পযু্তং সসংখাবিকং একং,তি 

ইমানি অটঠ' পি সহেতুক কামাবচব বিপাকচিত্তানি নাম । 
ও 

ডে 

ও: ৫ দি 3 
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( অটঠ কাণাবচব কিবিয়া (ক্রীযা ) চিন্তানি) 
মহাক্রিয়া চিন্ত 

১৭ সোমনস.সসহগতং ঞাঁণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং 
১৮. সৌমনস সসহগতং এাঁণসম্পযুন্তং সসংখাঁবিকং একং 
১৯, সোমনস.সসহগতং এাঁণবিপ.পযুন্ধং অসংখাঁবিকং একং 
২০, সোমনস.সসহগতং এধণবিপ.পযুন্তং সসংখাবিকং একং 

২১. উপেক্খাসহগতং এ্সণসম্পযৃত্তং অসংখারিকং একং 
২২, উপেক্খাসহগতং ঞাণসম্পমুক্তং সসংখাঁবিকং একং 
২৩. উপেক্খাসহগতং ঞাঁণবিপ.পযুত্বং অসংখাঁবিকং একং 
২৪. উপেক্খাঁসহগতং এণবিপ্পযুত্তং সসংখাঁবিকং একং'তি। 

ইমানি অটঠ"পি সহেতুক কামাবচব কিবিয়াচিত্তানি নাম। 
ইচ্চে'বং সব্বথাঁঁপি সহেতুক-কামাবচব-কুসল-বিপাঁক-কিরিয়া- 

চিত্তানি সমতানি। 
বেদনা-এাঁণ-সংখাবা! ভেদেন চত্ুবীসতি 
সহেতু-কামাবচবস্পুঞ্এপীকক্রিয়! মতা। 

কামে তেবীস পাকানি-_পুঞ্এ্ পুঞ্ঞনি বীসতি 
একাদস ক্রিষ। চেতি-_-চতুপএঞাঁস সব্বথা 

২৪ প্রকাঁব কামাবচর শোভন চিত্ত 

৬. অকুশল এবং অহেত্ক চিত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট চিত্ুগুলি 
“শোভন' চিত্ত। তাঁদেব সংখ্যা ৫৯ অথবা ৯১। 

আট প্রকাব কুশল চিত্ত 

১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক ) 
অনুভূত আনন্দ সহকাবে € সৌমনস্য সহগত ), জ্ঞানসংযুক্ত (জ্ঞান- 
সম্পরযুক্ত ) হয়ে উৎপন্ন হয়। 

২7 যে এক গ্রকাব চিত্ত আলম্বনেব: প্রতি নিজ বা! পবেব 
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উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে ( সসাংস্কাবিক ), অনুভূত আনন্দ সহকাবে 

জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হষ। 

৩। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, অনুভূত আনন্দ 

সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে ( জ্ঞীনবিপ্রযুক্ত ) উৎপন্ন হয। 
৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেৰ প্রতি নিজ বা পবেব 

উৎসাহ-উত্তেজন। সাপেক্ষে, 'অন্ভৃত আনন্দ সহকাবে, সংযুক্ত না! 

হযে উৎপন্ন হয । 
৫। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাঁবে 

€ উপেক্ষা সহগত ) জ্ঞীনসংুক্ত হযে উৎপন্ন হয ।১৯ 
৬। যে এক প্রকাব চিত্ত অবলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব 

উৎসাহ-উত্তেজনা! সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে; জ্ঞানসংযুক্ত হযে 
উৎপন্ন হয। 

৭। যে এক প্রকাঁব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু» উপেক্ষা সহকাঁবেঃ 
জ্ঞানসংঘুক্ত না হযে উৎপন্ন হয। 

৮। যে এক প্রকাৰ চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব 

সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয। 
এই আটটি কামাবচব সহেতুক কুশল চিন্ত।' 

(পুর্বজন্মকৃত ) কুশলেব আট প্রকাঁৰ বিপাঁক চিত্ত 

৯। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হের, ০24 
সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয 

১০) যেএক প্রবাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব 

উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, অন্নভুত আনন্দ সহকাঁবে, জ্ঞানসংযুক্ত 
হয়ে উৎপন্ন হয। 

১১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু সহ হতনা 
দু রযারি লারা! 

1 ঃ ৪4 ঠা + ৩ 

১৯। এখানে উপক্ তত্রম্থতাও বুঝার । ব্যাখ্য। নং ১৭ দেখুন । 



৩ অভিধ্মার্থ সংগ্রহ 

১২। যে এক প্রকার চিত্ত আলম্বনেব প্রাতি নিজ বা পবেৰ 

উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকারে, জ্ঞানসংযৃক্ত 
না হয়ে উৎপন্ন হয় । 

১৩। যে এক প্রকাব চিন্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকারে, 
জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয । 

১৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্মনে প্রতি নিজ বা পবেব 

উৎসাহ-উত্তেজনা সাঁপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন 
হয়। 

১৫। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাবে, 

জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয় । 

১৬। যে এক প্রকাঁব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পরেব 

উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে 
উৎপন্ন হয়। 

এই আটটি কামাবচব সহেতুক বিপাক চিত্ত । 

(আট প্রকাব কাঁমাবচব ক্রিয়া চিত্ত ) 

১৭। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, অনুভূত আনন্দ 
সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় । 

১৮। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পরেৰ 

উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকারে, জ্ঞানসংঘুক্ত হয়ে 

উৎপন্ন হয়। 
১৯। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাবি হেতু অনুভূত আনন্দ 

সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয 

২০। বে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব গুতি.নিজ বা পবেক 
উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্গে, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংবুক্ত না 
হযে উৎপন্ন হয় । - 

২১। হযে এক প্রকাৰ চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকারে, 
জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়। | 
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২২। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব 

উৎসাহ-উদ্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন 

হয 

২৩1 যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকীবে, 

জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয । 

২৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিঞ্ বা পবেব 

উৎদাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা! সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে 
উৎপন্ন হয । ? 

এই আটটি কামাঁবচব সহেতুক ক্রিযা চিন্ত। 
এখানে কামাবচব শোভন কুশল, বিপাক, ক্রিষা-চিন্তেব বর্ণনা শেষ 

হল । 
কামাবচব সহেতৃক শোভন, সংক্ষিপ্তাকাবে কুশল, বিপাক, ক্রিয়! 

চিন্ত বেদনা জ্ঞান-সংক্কাব বশে চব্বিশ প্রকাব হয। 
কাম্ঠবচব বিপাক চিত্ত তেইশ, কুশল এবং অকুশল চিত্ত কুড়ি এবং 

ক্রিযা চিত্ত এগার ৷ সর্বমোট ( কামাবচব ) চিত চুয়ান্নটি । 
ব্যাথা 
(২৮) শোভন-_বলাব কারণ তাব! কুশল গুণ উৎপন্ন কবে। 

যা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহেব সঙ্গে সংযুক্ত, যেমন দান, মৈত্রী, প্রঙ্ঞ 
€ অর্থকথ। )। 

(২৯) পাপ--ছুঃখেব দিকে চালিত কবে। পাপ শন্দেব চেষে 

অকুশল বা মন্দ পাঁপ শবেব প্রক 5 অনুবাদ । কাবণ পাপ শব্দ দ্বাব। 
্বী্িয় দৃণ্টিতঙ্গি সুচিত হয । 

(৩০) হেতুক - এবাব যে সকল চিত্তেব বর্ণন। দেওয়া হচ্ছে 'ত। 
সহেতুক, ইহা পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত অহেতুক চিত্তেব ঠিক বিপবীত। 
চব্বিশ প্রকীৰ কামাবচৰ শোভন চিত্তের মধ্যে, বাঁবটি ছুই হেতুক 
€ ঘবিহেতুযুক্ত ) যথ। অলোভ (দান ) এবং অদ্েষ ( মৈত্রী) এবং অপব 
বাবটি চিন্ত তিন ঝ! ব্রিহেতুযুক্ত যথা অলোভ (দান ), অদ্ধেষ (মৈত্রী ) 
এবং অমোহ ( জ্ঞান বা। প্রজ্ঞা )। | 
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(৩১) ৫৯ অথবা ৯১ প্রকাব চিত্ত-- 

কামাঁবচব--২৪ 

বপাবচব--১৫ 
অবপাঁবচব - ১২ 

লোকোত্তব-৮ 

মোট ৫৯ 

যখন আট লোকোত্ুব চিন্তকে পাঁচ কুশল বপধ্যান ছারা গুণ 
(৮৯৮ ৫-৪০ ) কবা হয় তখন এবপ সংখ্যা দ্ীভায় 8 ২৪+১৫+ 

১২+৪০-৯১)। 

(৩২) ঞরাঁণ (জ্ঞন)--যা সত্য উপলদ্ধি কবে বা জানে (অর্থ 

কথা)। এ্াঁণ বা জ্ঞান এখানে প্রজ্ঞা শব্দেব সমার্থক। ইহা মোহ 
(অজ্ঞানতা ) শব্দেব বিপবীত। মোহ হল--অক্ঞতা, বিভ্রান্তি 
নির্দ্ধিতা। 

(৩৩) অসংখাবিক-অসংস্কীবিক।২০ অর্থকথা অন্থুসাঁবে--কোন 
ব্যক্তি যখন ভিতর বা! বাহিব থেকে কোন প্রকাৰ উৎসাহ-_ উত্তেজনা! 
ব্যতীত স্বীয় স্বভাব হেতু (স্বত্ফুর্তভাবে ) তৎক্ষণাৎ কুশল কর্ম 
সম্পাদন কবে, তাই অসাংস্কাবিক কর্ম , নুখাগ্ভ এবং পবিবেশ হেতু তার 
দেহ ও মন কর্মক্ষম হয় এবং তা কুশল কর্ম সম্পাদনেব সহাযক হয়। 

তাছাড়া পূর্বে কুশল কর্ম দম্পাদনেৰ প্রবৃত্তিও সাহায্য কবে। 
(৩৪) সকল প্রকাব কুশল কর্ম প্রথম আট কাব কুশল (শোভন) 

চিত্ত বাবা সম্পাদিত হয়। আট (কুশল ) বিপাক চিত্ত প্রথম আট' 
কুশল চিন্তে ফল। আট অহেতুক (কুশল ) বিপাক চিত্তও এই 
আট কুশল চিত্তে ফল।' তাহলে দেখা যায় কুশল বিপাক চিত্ত 
সর্বমোট ষোল। অপব পক্ষে বাঁব অকুশল চিন্তেব মাত্র সাত (অকুশল) 
অহেতুক বিপাক চিত্ত বিষ্যমান । 

বুদ্ধ এবং অরহৎগণেব এই তেইশ প্রকাঁব বিপাক চিনি উৎপন্ন হর 
পপপপশিপীশি  শিশিীশি শপ পপ পপ 

২1 ব্যাখ্যা নং ১৯ দেখুন । 7. ॥ ৭.1 
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কাঁবণ তীব পূর্বকৃত কুশল-অকুশল কর্মেব ফল নির্বাণ লভি 'না কব! 

পর্যন্ত ভোগ কবেন। কিন্তু তীদেব প্রথম আট কুশল চিত্ত উৎপন্ন 

হয না কাঁবণ তাবা ফল প্রদান সক্ষম নৃতন কর্ম সঞ্ষষ কবেন 

না। আবও একটি কাঁবণ হল তাবা সকল সংযোজন ( যা জন্ম-মৃত্যু 

আবর্তনে বদ্ধ কবে বাখে) সম্পূর্ণ ধ্বংদ কবেছেন। যখন তাব! 

কুশল কর্ম সম্পাঁদন কবেন তখন তাদেব আট কুশল চিত্ত উৎপত্তিব 

পবিবর্তে আট ক্রিয়া চিত্ত উৎপন্ন হয,,যাঁৰ কোন ফল-উৎপীদন . ক্ষমতা 
নেই। সাঁধাবণ মানুষ, শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী এবং অনাগামীর সেই 
আট ক্রিষা চিত্ত উৎপন্ন হয না। 

(৩৪৫) প্রথম আট কুশল চিেব উদাহবণ 
১। এক ব্যক্তি সঙ্জানে (জ্ঞানযুক্ত হৃষে )১ আনন্দে সেঃ 

তৎক্ষণাৎ এক ভিখাবীকে কিছু দান দিল | 

২। এক ব্যক্তি সঙ্ঞানে, আনন্দেব সঙ্গে, অনেক ভেবে-চিন্তে 
বা। অন্তেব দ্বার। উৎসাহিত হয়ে, এক ভিখাবীকে কিছু দান দ্রিল। 

৩। এক বালক কিছুই না বুঝে ( জ্ঞানযুক্ত না হয়ে) একজন 
ভিক্ষুকে দেখে আনন্দেব সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ প্রণাম করল।_ এক ব্যক্তি 

স্বত:ক্ষুত্ভাবে, আনন্দেব সঙ্গে, কোন অর্থ না বুঝে সুত্র আবৃত্তি 
কবল। 

৪। এক বালক মাষের উপদেশে, কিছুই ন! বুঝে, আনন্দেব সঙ্গে 
এক ভিগ্ঠুকে প্রণাম কবল। এক ব্যক্তি শিক্ষক দ্বাবা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, 
অর্থ কিছুই না৷ বুঝে, আনন্দেব সঙ্গে সূত্র আঁবৃত্তি কবল । 

৫1 এক ব্যক্তি সঙ্ঞগনে, উপেক্ষা সহকাবে, তৎক্ষণাৎ এক 
ভিক্ষুকে কিছু দান দিল। ৃ 

৬। এক ব্যক্তি সঙ্ঞানে,উপেক্ষা সহকাবে, অন্যেব দ্বার! উৎসাহিত 
হবে বাঁ ভেবে-চিন্তে এক ভিচ্ষুকে কিছু দা দিল। 

৭ এক বালক কিছুই না বুঝে, উপেক্ষা সহকারে, তৎক্ষণাৎ এক 
ভিক্ষুকে প্রণাম কবল। 
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৮। এক বালক কিছুই না বুঝে, উপেক্ষা সহকাবে, মাঁষেব 
উপদেশ অনুসাবে বা ভেবে-চিন্তে এক ভিক্ষুকে প্রণাম কবল। 

রূপাবচর চিত্তীনি 
৭, (৫ বপাবচব কুসল চিত্তানি ) 
১। বিতক্ব-বিচাব-গীতি-সুখ' একগঞতা-সহিতং পঠমজ.ঝান- 

কুসলচিতং। 
২। বিচাব-পীতি-স্ুখ'একগ গতা-সহিতং ছুতিযজ.ঝান-কুসল- 

চিত্তং। 

৩। গীতি-স্খ' একগগতা-সহিতং ততিয়জ ঝান-কুসলচিত্তং। 
৪) সুখ একগগতা-সহিতং চতুখজ. ঝান-কুদলচি 

৫€। উপেক্থ*একগ.গতা-সহিতং পঞ্চমজ ঝাঁন-কুসলচিত্তং চেতি। 

ইমানি পঞ্পি কপাবচবকুসলচিত্বানি নাম । 

( ৫ বপাবচব বিপাক চিন্তানি ) 

১। বিতকক-বিচাব-গীতি-ন্ুুখএকগ গতা-সহিতং পঠমজ ঝান- 
কুসলচিত্ং। | | 

২। বিচাব-পীতি-সুখ*একগগতা-সহিতং ছুৃতিবজ ঝান-কুসল- 
চিন্তং। ও | 

৩। পীতি-স্থখ'একগগতা-সহিতং ততিষজ বান-কুলচিত্তং 
৪) সুখ'-একগ,গতা-সহিতং চতুখজ ঝান-কুসলচিত্তং । 
৫। উপেক্খ'একগগতা-সহিতং পক মজ.ঝাঁন-কুসলচিত্তং চেতি। 

ইমানি পঞ্চপি বপাবচরবিপাকচিত্তানি নাম। 

(৫ রূপাবচব ক্রিয়। চিত্তানি ) 

3) 'বিতকক বিচার-পীতি-ুখ'একগ গতা-দহিতং পঠমজ বান- 
কুসলচিত্বং। | 
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২) বিচাব-পীতি-বুখ'একগ গতাস্সহিতং ছুতিষজ.ঝান-কুসল- 

চিত্তং । 

৩। পীতি-সুখ'একগ.গতা-সহিতং ততিযজ.ঝাঁন কুসলচি্তং। 

৪। নুখ একগ গতা সহিতং চতুখজ ঝান-কুসলচিত্তং । 

৫1 উপেকখ*একগ গতা-সহিতং পঞ্চমজ.ঝাঁন-কুদলচিন্তং চেতি 

ইমানি পঞ্চ'পি বপাবচব ক্রিযাচিাঁনি নীম । 

ইচ্চেবং সব্বর্া”পি পন্নবস বূপাবচব-কুসল-বিপাঁক-ক্ডিয়া-চিন্ানি 

সমত্তানি ৷ 
পঞ্চধ। ঝানভেদেন - কপাবচবমানসং 

পুঞ্ঞপাকক্রিয়াভেদ]- তং পঞ্চদসধা ভবে | 

১৫ বপাবচব চিত্ত 

৭, (৫ বপাবচর কুশল চিত্ত) 

১। প্রথম ধ্যান কুশল চিত্তে বিতর্ক? বিচাঁব, প্রীতি, সুখ এবং 

একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ বপে বিদ্যমান থাকে । 
২। দ্বিতীয ধ্যান কুশল চিত্তে বিচার, রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা 

ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে। 

, ৩) তৃতীয় ধ্যান কুশল চিত্তে 'গ্রীতি, সখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ 
বূপে বিদ্যমান থাকে । 

৪। চতুর্থধ্যান কুশল চিন্তে সুখ এবং এবণগ্রতা ধ্যানাঙ্গ বপে 

বিদ্যমান থাকে। 

৫1 পঞ্চম ধ্যান কুশল চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ কপে 
বিদ্যমীন থাকে। 

এই পাঁচটি বপাবচর ধ্যান কুশল চিত্ত । 

(৫ বূপাবচব বিপাক চিত্ত ) 

৩। প্রথম ধ্যান /বিপীক চিত্তে বিতর্ক, বিচাব, গ্রীতি, সুখ এবং 
একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে । 
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৭। দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিন্তে বিচাব, গ্রীতি, স্থখ এবং একাগ্রতা। 
ধানাঙ্গ বপে বিদ্যমান থাকে | 

৮। তৃতীষ ধ্যান্ বিপাক চিত্তে প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ 
বপে বিদ্যমান থাকে । 

৯। চহুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্তে সখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ বপে 
বিদ্যমান থাকে । 

১০। পর্চম ধ্যান বিপাক চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙগ 
বপে বিদ্যমান থাকে । 

এই পাঁচটি বপাবচর ধ্যান বিপাক চিত্ত। 

(৫ বপাবচব ক্রিয়া চিত্ত ) 

১১। প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিন্তে বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, স্থুখ এবং 
একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ ৰপে বিদ্যমান থাকে । 

১২। দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিন্তে বিচাব প্রীতি,ম্থখ এবং একাগ্রতা 
ধ্যানাঙ্গ বপে বিদ্যমান থাকে । 

১৩। তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে প্রীতি সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ 
বপে বিদম্যান থাকে । 

১৪। চতুর্য ধ্যনি ক্রিয়া চিত্তে সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে 
বিদ্যমীন থাকে । | 

১৫। পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ 

বপে বিদ্যমান থাকে । 

এই পাঁচটি বপাবচব ক্রিয়া চিত্ত । 

এখানে বপাবচব কুশল--বিপাক-_ ক্রিয়া চিন্তেব বর্ণনা সমাপ্ত 
হল। 

ংক্ষিপ্তাকাবে 

বিভিন্ন ধ্যান 'অন্ুসাবে বপাবচর ধ্যান চিত্ত পাঁচটি । তা কুশল- 

বিপাক ক্রিয়া ভেদে পনেব প্রকাব হয়। 
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ব্যাথ্যা ;:- 

(৩৬) বপাবচব-_জীবস্থিতিব তিনটি স্তব ( লোক ), (ভূমি )৮ 

যথা_ কামলোক, বপলোক এবং অবপলোক। চা ছুঃখপূর্ণ ভূমি 
(অপাষ ), মনুম্তভূমি এবং ছষ দেবভূমি স্তবকে কাঁমলোঁক বল! হয। 

কামলোক বা কামভূমি বলাব কাবণ হল এ স্তবগুলিতে ইন্দ্রিষ কামনা! 

চরিতার্থ কবাব বাসন। অত্যন্ত প্রবল থাকে । চাব ছুধখপূর্ণ স্তবকে বল! 

হয় ছূর্গতি ভূমি। দুড়তকাবিগণ এ সকল স্তবে উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট 
সাত স্তবকে বলা হয স্ুগতি ভূমি। সুকর্মকাবিগণ এ সকল স্তবৈ 
উৎপন্ন হযে ইক্ড্রিঘ সুখ ভোগ কবেন। 

আঁবও উন্নত মানুষ, যাবা সাধাবণ কামস্তুখে বীতশ্রদ্ধ এবং আবও, 

আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রযাসী, স্বাভাবিক ভাবে সেবপ অন্ধুকুল স্থানে 
ভীদেব উন্নত আকাঁজ্ষা পবিপ্রেক্ষিতে উৎপন্ন হওয! উচিত। মানৰ 

জীবনে ভীবা নিজনি স্থানে গিষে সাধনা বা ধ্যানে নিজেকে নিযোজিত 
কবেন। ' ' 

এবপ সাধনা (ধ্যান ) বা ভাবন! ছুই প্রকাব, বথা--শমথ (চিত্তেব 
একাগ্রতা বা তন্মযতা সাধন) এবং বিদর্শন (যথাভূত দর্শন বা' 
সত্যদর্শন )। শমথ শব্দেব অর্থ হল শান্ত ব৷ প্রশান্তি, ইহা! এই 
( শমথ ) ধ্যান দ্বাবা লাভ হয। বিদর্শন হল--যে জিনিষ বা বিষয় 
যেবপ: তাকে সেবপ সত্য পবিপ্রেক্ষিতে দর্শন কবা। শমথ ধ্যান দ্বাব! 
উন্নত মানসিক শক্তি ( পঞ্চ-অভিজ্ঞা ) লাভ কৰা যায়। বিদশন ভাবনা 
প্রজ্ঞ। লাভেব ( বোধি বা! নিবাণেব ) দিকে অগ্রসব কবায়! 

ষীবা শমথ ধ্যান বৃদ্ধি কবেন মৃত্যুব পব ভাবা উন্নত বাপ স্তরে বা 
লোকে উৎপন্ন হন। আব ধীবা অব্প ধান বুদ্ধি কবেন তাঁবা অবপ 

লোকে উৎপন্ন হন। ' | 

অব্প লোকে দেহ নেই, কেবল মাত্র মন বিদ্যমান থাকে। 
সাধাবণতঃ দেহ ও মন পবস্পব সম্ষনবযুক্ত; পরস্পবেব উপর নির্ভবশীল 
এবং অবিভাজ্য। কিন্তু চিত্তণক্তি প্রভাবে দেহকে মন থেকে বা মনকে 
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দেহ থেকে সাময়িক ভাবে পৃথক কৰা বায়। ধারা স্বর্গ ব! দেব স্তুগতি 
ভূমিতে বা বপ ভূমিতে উৎপন্ন হন তাদেব সুক্ষ বপদেহ থাকে । 

5092019917010177 0? 01711050701)% গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে-- 

বিপলোক বলাব অর্থ হল-_সে স্তবে সুক্ষ বপেব অবশেষ এখনও 
বিদ্যমান । অরূপলোক বলাব কাবণ হল সে স্তবে বপেব বিদ্যমানতা। 
ৃষ্ট হয না।” ঃ 

যা কপলোকে গমনাগমন কবে তা'ই বপাবচর। এই স্তবে চিত্ত 

সংখ্যা পনেব। পাঁচ কুশল চিত্ত ইহ জীবনে বৃদ্ধি বা উৎপন্ন কবা বায় । 

পাঁচ কুশল চিন্তেব পাঁচ বিপাক মৃত্যু পব বপভূমিতে (ফল স্ববপ ) 
অনুভূত হয়। পাঁচ ক্রিয়া চিত্ত বুন্ধ এবং অর্তৎগণ২১ ইহ জীবনে অথবা 
অরৎগণ বপলোকে অন্থুভব কবেন । 

৩৭) ঝান -ধ্যান--এই পালি শব্দ /বে ধাতু নিম্পন্ন (চিন্তা করা)। 

তদন্ত বুদ্ধঘোধ 'দ্যান' বা 'ঝান” শবেব এবপ ব্যাখ্যা কবেছেন-__ 
“আবম্মণ উপনিজ ঝানতো পচ চনীকঝাঁপনতো বা ঝানং% আলম্বন বা 

ধ্যের় বিষষকে (আবম্মণ ) নিকটে নিবিষ্টভাবে চিন্তা (ধ্যান) 
“বল! হয় । 

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন এক আলম্বনেৰ উপব চিত্ত নিবিষ্ট বা সমাহিত 
“করাকে ধান বলা হয়? 

শমথ ধ্যানেব চল্লিশ প্রকাৰ কর্মস্থান ( ধ্যেয় বিষয় ) সম্বন্ধে এই 

গ্রন্থেব নবম পবিচ্ছেদে বিশদভাবে বণিত হয়েছে । যোগী তাব চবিভ্র 
অন্থুঘ'য়ী তাদেব একটিকে ধ্যেয় বিষয়বপে গ্রহণ কবেন ! এই বিবয় 
ব। আলম্বনকে পবিকর্ম নিমিত্ত বা! প্রাথমিক ধ্যানালম্বন বলা হয়। 

তিনি এখন সকল কমনীয় চিন্তা মন থেকে দূব করে এই আলম্বনেৰ 
উপব চিন্ত এবং দৃন্তি আবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাতে 

সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হন। তাবপূব এমন এক অবস্থা উৎপন্ন হবে তখন 

২১। অনলাগামী ব্ূপলোঁকে উৎপন্ন হয়ে সেখানে অহ্ত্ব লাভ করলে 

এই পাচ ক্রিয়াটিত্ত উৎপন্ন হয় বা! অনুভব করেন । 
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তিনি সেই আলম্বন চৌখ বন্ধ কবেও দেখতে পাবেন। এই মনোদাবা 
গ্ুহীত বা উদগৃহীত নিমিত্তে ( উদ-গ্রহ বা উগগহ নিমিত্তে ) উপব! 
তিনি নিবিভভাঁবে নিবিষ্ট থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তীব নিকট মানসিক 
প্রতিভাগ (পঠিভাগ ) নিমিত্ত মনোদাবে উৎপন্ন না হয়। 

পঠবি বা পুথিবী কৃত ( মাঁটিব তৈবী গৌলাকাব ধ্যেয বৃত্ত ) বাঁ 
মণ্লকে দৃষ্টান্ত ্ ববপ নেওয়া যাঁক্। 

এক বিঘত চাঁব ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট উষা বংষেব অতি মস্থণ 
গোলাকাৰ একটি মাঁটিব মণ্ডল তৈবী কবে নিতে হবে। উষ! 
বংষেব মাটি পর্যাপ্ত পাঁওযা না গেলে ভিতবে অন্য বংযেব মাটিও 
ব্যবহাব কবা যায়। 

এই খোয় বৃত্ত বা মণ্ডলকে পবিকর্ম নিমিত্ত বল! হয়। এখন তিনি' 
সেই বৃত্তকে নিজেব দেহ থেকে আড়াই হাত দুবে (সন্মুথে) স্থাপন 
কবে তাৰ উপব মনঃদংযৌগ কববেন এবং মনে মনে (শব্ধ না কবে) 
বলবেন পঠবি, পঠবি | এব উদ্দেশ্য হল মনেব একাগ্রতা সাঁধন 
কবা। এভাবে সম্ভবতঃ তিনি কয়েক সপ্তাহ, মাস বা বৎস ধ্যানাভ্যাস 
কবলে চোখ বন্ধ অবস্থাও সেই নিমিত্ব মনোদাবে উপস্থিত (হয়েছে) 
দেখবেন। এই মনোগুহীত আলম্বনকে উদ গ্রহ ( বা মনোগৃহীত ) 
নিমিত্ত বল! হয। তাঁবপব তিনি সেই মনোগৃহীত নিমিত্তে উপব 
মশঃসংযোগ কববেন (ইহা মাটি নিগরিত বৃত্ত বা মগ্ডলেব হুবহু প্রতি- 
কৃতি ) যতক্ষণ (বা যতদিন) তা মানসিক প্রতিভাগ নিনিত্তে বপাস্তবিত 
না হয। 

প্রথমতঃ মনোদীবা গৃহীত নিমিত্ত ( উদ্গ্রহ নিমিত্ত ) ও তারপর 
মানসিক প্রতিভাগ (পঠিভাগ ) নিমিত্তে বপাস্তবিত নিমিত্তদয়েব 
প্রভেদ হল - প্রথমটিতে কৃতস্সেব ( নি্লিত মণ্ুলেব ) কিছু দোষ পবি- 
লক্ষিত হয এবং পববর্তী প্রতিভাগ নিনিত্ত এ সকল দোষমুকত হয়ে-_ 
'ুমাজিত শঙ্খেব" মত প্রতিভাত হবে। শেষোক্ত নিমিত্তে কোন 
প্রকার আকাবৰ এবং বং থাকবে না। ইহা উপলব্ধি ভ্লত-এক প্রকার 
প্রতিকৃতি মাত্র । 
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যখন তিনি নিয়মিতভাবে সেই উদ্ধত নিমিত্তে (প্রতিভাগ 
নিমিত্তে ) বাববাৰ মন:সংযোগ কববেন তখন তাঁব উপচাব সমাধি 

অধিগত হযেছে বলা হয। তখন তাব সহজাত পঞ্চনীবব্ণ (.সমাধি, 

উৎপন্তিব বাধা) যথা কামচ্ছন্দ (ইন্ড্রিয়-কমিনা),ব্যাপাদ পটিঘ) বা! দ্বেষ, 

খীন-মিদ্ধ ( চিত্তের অলসতা-অকর্মণ্যতা ), গুদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অপ্থিবতা- 
অন্থৃতাপ ) এবং বিচিকিৎসা (সন্দেহ, সাময়িকভাবে অন্তহিত হয় । 

অতঃপব তিনি অর্পণ সমাধি লাভ কবেন এবং ধ্যানে তদগত 

€ নিমভ্ম্িত বা সমাহিত ) হয়ে একা গ্রতাব শান্তা এবং প্রশান্তি অন্ত্ভব 
বা ভোগ কবেন। 

যখন তিনি অর্পণ! সমাধি লাভ কবতে থাকেন (সে মুহূর্তে ) তাব 

চিভতবীঘি এবপে প্রবাহিত হয় 
ভবা্গ__মনোদাবাবর্তন-_-পবিকর্ম_উপচার--অন্থুলোম-গোত্রভূ 

-_-অর্পণ1। 
ক রর ক +% 

যখন চিত্তশ্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন মনোদ্বাবাবত'ন চিত্ত উৎপন্ন 

হঘ এবং প্রতিভাগ নিমিত্রকে আলম্বন বপে গ্রহণ কবে। তাবপব 

পবিকর্ম অথবা উপচাব থেকে আবন্ত কবে জীবন ধাবা৷ চলতে থাকে'। 

পবিকর্ম হল, প্রাথমিক বা আদি চিত্তক্ষণ। উপচাঁৰ অর্থ নিকটবর্তী, 
কাবণ ইহা অর্পণা সমাধিব নিকটবর্তা। অন্থলোম চিত্রক্ষণ মন পূর্ণ 
অর্পণাঁয প্রবতিত (প্রবেশ কবাব জন্য ) হওযাঁৰ জন্য প্রস্তুত হয় 
(গুণযুক্ত হয)। ইহা অর্পণাব সঙ্গে সামঞ্জস্য বেখে উৎপন্ন হয় বলে, 

এনামে (অন্গলোম) অভিহিত হয। তাবপৰ গোত্রভূতে ' প্রবতিত 
হয। গোত্রভু শবেব অর্থ হল যা কামলোকেব গোত্র.( জন্ম ) পবাভূত 
কবে। গোত্রভূ স্তব অতিক্রম করাৰ পরক্ষণেই এক চিত্তক্ষণেব জন্য 

অর্পণা। চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় -তাসই ধ্যানজ : একাগ্রতা (বা সমাহিত 
অবস্থাষ ) বপীস্তবিত কবে । ,.এই চিত্ত কপাবচব স্তবেব মধ্যে, গণ্য 
এবং তাকে প্রথম বপধ্যান বলা হয॥ অর্ৎগণের জন্য ইহা. ক্রিয়াচিত্ত, 
অন্যথায় ইহা কুশল (চি্ু)। 4. 44 
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এই ( অর্পণ! ) চিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য স্থায়ী হয এবং তাবপৰ 

ভবাঙ্গে প্রবেশ কবে। 

যোগী তাঁব একাগ্রতা ( তন্মঘতা ) পবিবর্ধনে সচেষ্ট হযে পূর্বোক্ত 
বিধি অন্ুপাবে দ্বিতীয়, তৃতীয, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্যান লাভ কবেন। 

পাঁচ ধান-বিপাঁক' আম্রপুধিক পাঁচ কুশল ধ্যান চিত্তে ফল। এ 
ফল কাঁমলোকে অনুভূত হয না, কেবলমাত্র বপাবচব ভূমিতে (লোকে) 
ফল প্রদান কবে (অন্থৃভূত) হয। কুশল এবং ক্রিষ৷ ধ্যানচিত্ত 
এই কামভূমিতে সাবাদিনেব জন/ও অনুভব ব1 সেবন করা যায় । 

' ধ্যানেব পঞ্চ অঙ্গ যথ। বিতর্ক, বিচাঁব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা 
যুক্তভাবে অপপণা চিত্তে বিদ্যমাম ৷ তাঁদেব একত্র সমাঁবেশই ধ্যান 
দ্বিতীষ ধ্যানে বিতর্ক, তৃতীয ধ্যানে বিতর্ক-বিচাঁব, চতুর্থ ধ্যানে বিতর্ক- 

বিচাব-প্রীতি অন্তহিত হয এবং পঞ্চম ধ্যানে সুখ অন্তহিত হযে 
তৎণবিবর্তে উপেক্ষা যুক্ত হয । 

কোন কোন ক্ষেত্রে পচ ধ্যানেৰ পবিবর্তে চাব ধ্যান ( বপেও) 
গুণতি কবা হয, যেমন বিশুদ্ধিমার্গে। সে ক্ষেত্রে বিতর্ক-বিচাৰ 
দ্বিতীষ 'খ্যানে অন্তহিত হয এবং প্রীতি, সুখ; একাগ্রতা! ধ্যানাঙ্গ বপে 

বিদ্যমান থাকে। 

৩৮. ' বিতক্ক । বিতর্ক)_ শব গঠিত হযেছে “বি, পূর্বক + 

+%তক্ক ধাতু সংযুক্ত হ্ষে (চিন্তা কবা)। সাধাবণত শব্দটি চিন্তা কবা 
বা ভাবন। কবা অর্থে ব্যবন্ৃত হয। এখানে তা এক বিশেষ অর্থে 
ব্যবহাব কবা হযেছে--আলম্বন চিন্তা সহজাত চৈতসিককে আলম্বনে 
অধিবোহন ( আবোহণ ) কবাষ, স্থাপন কবে, ( আবম্মনং বিতক্কেতি 
সম.পযুত্তধমমে অভিনিবোপেতী তি বিতক্কো)। যেমন বাজাব 
এক প্রিষ ব্যক্তি একজন গ্রামবাসীকে নিষে গিষে প্রাসাদে স্থাপন করে 
সেৰপ বিতর্ক মনকে আলম্বনেব প্রতি টেনে বা বহন কবে নিষে 
যাষ। | , ২ 8 

বিতর্ক ্রকীর্ণ চৈতসিক, যখন ইহা! কুশন ও অকুশলেব সঙ্গে যুক্ত 

হয় ' তখন' 'ইহাও, কুশন এবং অকুশলেব রূপ ধারণ করে। উন্নত 
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প্রকাবেব বিতর্ক প্রথম ধ্যান চিত্তে লক্ষিত হয়। এব চেয়ে ও উন্নত 

বিতর্ক সম্যকঞঙ্কল্প (সম্যক. চিন্তা) বপে মার্গচিত্তে (মগ্গচিত্তে) 
ৃষ্ট হয় । মার্গচিত্ের বিতর্ক চিত্তকে নির্বাণালন্বে পবিচালনা কনে 

এবং মিথ্যাবিতক্ক যথা কামভোগ চিন্তা, দ্বেষচিন্তা (ব্যাপাদ ), প্রতি- 

হিংসা (বিহিংসা ) বা নিষ্ঠবতা চিন্তা ইত্যাদি ধ্বংস কবে। ধ্যান 
চিত্বেব বিতক্ঁ সাময়িকভাবে থীন মিদ্ধ (স্ত্যান-মিদ্ধ) (তন্দ্রা ও আলল্ত) 
যা পঞ্চ-নীববণেৰ এক নীবরণ ( আববণ ) কেও স্তিমিত করে । 

নিয়মিতভাবে ধ্যানচর্ষা পবিচালন। কবলে বিতর্ক অন্তহিত হয়ে 
দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়। পচ প্রকাব ধ্যানেৰ পবিবর্তে চাব ধ্যান 

গ্রহণ কব! হলে বিতর্ক-বিচাব অন্তহিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয় । 
(৩৯) বিচার শব্দেব উৎপত্তি বি+ %চব. ধাতু থেকে, বিচবণ 

কর! বা ভ্রমণ কবা। ইহাব সাধাবণ অর্থ হল অন্থুসন্ধান কবা। কিন্ত 

এক্ষেত্রে এ শব্দটি মনে আলম্বনে পুনঃপুনঃ নিমজ্জন হেতু আলম্বনে 

প্রবর্তন বা! লেগে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হযেছে । ইহা সাময়িকভাবে 
চিকিৎসাকে ( সংশয়কে ) স্তিমিত কবে। 

অর্থকথাঁয় বলা হয়েছে বিচার আলম্বনে ঘুবে বেড়ায়। আলম্বনকে 
পরীক্ষা কবা (বা তাব মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া ) ইহাব লক্ষণ । 

বিতর্ক উভন্ত মৌমীছিব ফুলে দিকে যাওয়াব মত। বিচাৰ 
মৌমাছিব ফুলেব চতুর্দিকে ঘুবে বেড়ানৰ মত। ধ্যানেব অঙ্গ হিসেৰে 
উভয়ই পবস্পব সন্বন্থযুক্ত ৷ 

(৪০) লীতি (প্রীতি )- প্রুল্পতা বা সন্তোষ। ইহা পি ধাতু 

নিষ্পন্ন (প্রীতি বা আনন্দ লাভ কৰা, চিত্ত প্রসাবিত হওয়া )। ইহা 
স্থখেব মত একটি বেদনা নয । ইহা! স্থখেব দূববর্ত অবস্থা । ধ্যানেব 
প্রথম ছুই অঙ্গেব ন্যায় প্রীতি চৈতসিক ও কুশল এবং অকুশল উভয় 
চিন্তে বিদ্যমান থাকে । বিষয় বা আলম্বনেব প্রতি ওৎনুক্য উৎপাদন 
কবা! ইহাব লক্ষণ । প্রীতি ব্যাপাদ বা পটিঘ ( ছেষ ) বিনাশ কবে? 
প্রীতি পাঁচ প্রকাব £- 

১, খুদ্দক বা! ক্ষুত্রিকা গ্রীতি-যে প্রীতি বোমাঞ্চ উৎপন্ন কবে। 
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২. খণিক বা ক্ষণিকা গ্রীতি__যে প্রীতি বিদ্যুৎ বিকাশেব স্তায 

প্রবাহিত হয। | 
৩, ওককস্তিকা বা অবক্রাস্তিকা গ্রীতি--যে শ্রীতি তবঙ্গেৰ 

ম্যায উদভাঁসিত বা উচ্ছুসিত হয । 
৪. উব্বেগা বা উদ্বেগ! গ্রীতি__যে গ্রীতি গগণচাবী । একখও 

তুলা যেমন বাতাসে উভে বেড়ায় তেমন এ শ্রীতি আকাশে ভাসিয়ে 

নিষে যেতে সক্ষম | 

৫. ফব্ণা! বা স্ফুবণা গ্রীতি-_যে প্রীতি সর্বশবীবে পূর্ণ বেলুনে মত 

ব্যাপ্ত হযে দেহকে দীন্ত ও কম্পিত কবে অথবা বন্তাৰ জল যেমন ছোট 

পুকুব এবং জলাশষ পবিব্যাণ্ড কৰে তেমন সর্বদেহে পবিব্যাপ্ত হয । 
(৪১) স্ুুখ--হল শাস্তিকবৰ অবস্থা ইহা এক প্রকাব আবামদীযক 

অনুভূতি । ইহা উদ্ধত্য (অস্থিবতা ) এবং কৌকৃত্যেব ( অন্তাপ ও 
অন্ুশোচনাৰ ) বিপবীত। বিতর্ক যেমন বিচাবেব পূর্ববর্তী অবস্থা 
সেবপ গ্রীতিও সুখেব পূর্বাবস্থা।। 

আলম্বন তৃপ্তি সহকাবে পবিভোগ কবা ইহাব লক্ষণ। ইহা 

বাজাব তৃপ্তি সহবণবে বাজভোগ আহাব ( পবিভোগ ) কবাব মত। 

গ্লীতি হল ক্লান্ত পথিকেব মবীচিকা দর্শনেব মত আব সুখ হল 
( পথিকেব ) শীতল জল পান এবং তাতে স্নান কবাব মত । 

এই মানসিক স্থুখকে অহেতুক কাষন্ুখ থেকে পুথকবপে অবধাব্ণ 
কবতে হবে ইহা তবে (নখ) সৌমনস্তেব (স্থমনতাব ) সামিল । কিন্তু 
এই নুখান্নৃভূতিব সঙ্গে জভ পদার্থ থেকে উৎপন্ন স্ুখেব সঙ্গে কোন সম্বন্ধ 
নেই। এই সুখান্থৃভূতি সেই (জভ পদার্থ-উৎপন্ন ) সখ পবিত্যাগেব 
ফলম্ববপ উৎপন্ন নিবামিষ সুখ । নির্বাণ সুখ ধ্যান থেকে আবও 
অধিক সুক্মীতিস্ক্মতম স্থখ। নির্বাণ সুখান্ুভূতিতে কোন বকম বেদনা. 
নই) সর্বছ্ঃখেব উপশম (ছুক্খুপসমা)-ই নির্বাণ সুখ । এই স্রখেব সঙ্গে 
কোন বিকলাঙ্গেব বোগ উপশম জনিত ্বস্তি*ব সঙ্গে তুলনা কৰা 
যায। ইহা! উপশম সুখ । 

(৪২) উপেক্খা--উপেক্ষা- সাধাৰণ অর্থে দেখা ( ইক্থতি), 
$ 
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উপেক্ষীৰ সহিত (উপ স্যুদ্ধিতো )। ইহা কোন আলম্বনকে মনেব 
সমতা দিষে দেখা। অথসালিনীব ব্যাখ্যা হল £ “ইহা আঁলম্বনেব 
প্রতি নিরপেক্ষতা (মজঝ্তংমধ্যস্থৃতা ১ এবং ইহা বিশ্লেবণমূলক 

জ্বীন ( পবিচ্ছিন্দনকং ক্রাণং ) অর্থেও বুঝায় । 
এই, ব্যাখ্যা জ্বানসম্প্রযুক্ত ( সংঘু্ত ) শোভন চিন্তেব উপেক্ষাৰ 

ক্ষেত্রে বিশেষৰপে প্রযোজ্য । যে উপেক্ষা অকুশল এবং অহেতুক 
€ চিত্তে ) মধ্যে পাওয়া যায় তা হল নছঃখ-ননুখ বেদনা (উপেক্ষা ) 

যাব মধ্যে কোন প্রকাবেব বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানে চিহ্ন পাওয়া যায় 
না। কামাবচৰ শোভন চিত্তেও উপেক্ষা উৎপন্ন হতে পাবে যেমন 
কোন ব্যক্তি কোন প্রকাব ওঁস্ক্য উৎপন্ন না কবে ধর্ম শ্রবণ কবেন। 
তখন এক প্রকাব স্ুক্মম উপেক্ষা ইচ্ছাকৃত নিবপেক্ষতা এবং বিশ্লেষণ 

জ্ঞান অবলম্বন কবেও উৎপন্ন হতে পাবে £ যেমন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 

নিবপেক্ষ এবং তাত্বিক মনে ধর্ম শ্রবণ কবেন । 

ধ্যান চিত্তেব উপেক্ষায় কিন্ত নৈতিক এবং মনস্তাত্বিক বিশেবত্ব 
আছে। দুক্কৃতকারীব নিকট যে অকুশল চিত্ত স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন 
হয় তা কৌন ক্রমেই সীধাবণ উপেক্ষা নয়। ধান উপেক্ষা চিত্তশক্তি 
দ্বাবা উৎপাদন কবতে হয়। সেই সুখসংযুক্ত অন্ুভূতিকেও স্থুল মনে 
কবে যোগী ইহাকেও পরিত্যাগ কবেন যেমন তিনি অন্য তিন ধ্যানার্গকে 
( বিতর্ক-বিচাব-গ্রীতি ) বর্জন কবেছেন "এবং তিনি তাবপব আবও 

সুম্মু এবং শাস্তিকর উপেক্ষা উৎপাদন কবেন। পঞ্চম ধ্যান লাভ কবলে 

শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি চিত্তশক্তি ছাবা সুখ এবং 

ক্থংখকে অতিক্রম কবেন। তিনি তখন ছুঃখবেদনা বিমুক্ত । 

এই উপেক্ষা সাধাবণ তত্রমধ্যস্থৃতাঁৰ (তত্র মজ.ঝত্ততা- চিত্ত 

সমতাব) একটি অতীব মাজিত বপান্তব। তত্মধ্যস্থৃতা বা তত্রমধ্যস্থৃতা 
শোভন চিত্তে সুপ্ত থাকে৷ 

পালি শব্দেব উপেকখা সতিপাবিনুদ্ধি'-_-অর্থাৎ স্মৃতি পবিশুদ্ধতা 

তত্রমধ্যস্থৃতা থেকেই আগত এবং এখানে সেই তত্রমধ্যস্থৃতাকেই উদ্দেশ 

কবা হয়েছে। ইহা প্রথম চার ধ্যানেও সুপ্ত থাকে । পঞ্চম ধ্যানে 
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"এই তত্র মধ্যস্থতাঁকে বেছে নেওয়া হয এবং তখন তাঁৰ বপ অতীব 
মাজিত। উপেক্ষা বেদনা এবং তত্রমধ্যস্থতা ( তত্রমজ বত্ততা ) 
এ উভয় পালি শব্দ উপেক্ষাব সমার্থবোধক যা পঞ্চম ধ্যানে দৃষ্ট হয । 

এবপ চাব উপেক্ষা দৃষ্ট হয যথা ১* অকুশল চিত্তেব ছষ উপেক্ষা 
বেদনা ২, আট অহেতুক (কাঁধ বিজ্ঞান ব্যতীত ) দ্বিপঞ্চবিজ্ঞানেৰ 
অন্নুভবনীষ নিঙ্্িষ বেদনা ( অন্ুভবন উপেক্খা ) ৩. জ্ঞীনসম্প্রযুক্ত 
ছই শোভন ক্রিযা চিত্তের এবং কখনও কখনও জ্ঞানসম্পরযুক্ত দুই 
শৌভন কুশল চিত্তেব মনস্তাত্বিক উপেক্ষা । ৪ সকল শোভন 
বিশেষতঃ পঞ্চম ধ্যানেব নৈতিক উপেক্ষা । | 

্ন্মবিহাবোপেক্ষা (ত্রহ্মবিহীকপেক্খা, ব্রহ্মবিহাবেব উপেক্ষা ) 
এবং সংস্কাবোপেক্ষা ( সংখাকপেকৃ্থ। ) উভযই মনস্তাত্বিক এবং নৈতিক 
উপেক্ষা* বে গণ্য । 

প্রথম উপেক্ষা জীবনেব সকল প্রকাব ছুংখ-ছূর্শাব সঙ্গে জডিত। 
ছ্বিতীষ উপেক্ষা সকল প্রকাঁব কাবণোৎপন্ন বস্তুব প্রতি ( সর্বসংস্কাঁবেব 
প্রতি ) লোভ-ঘেষ বিমুক্ত উপেক্ষা । 

বিশুদধমার্গে দশ প্রকাব উপেক্ষা কথা বলা হযেছে (7৪ ০? 
201019-5০1, [৮১ 194-186)। 

(৪৩)  একগ গতা-একাগ্রতা-এক+অগগ +তা একীভূত 
অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা বা স্তব সকল ধ্যানে বিদ্ধমান। সম্মা 
সমাধি (সম্যক সমাধি - একাগ্রতা ) মার্গচিত্তেব একাগ্রতাঁকে বুঝা । 
একাগ্রতা সামযিক ভাবে 'কামতৃষ্ণ অপসাবিত কবে। 

১২ অরূপাবচর চিত্তানি 
৮। ৪ অবপাঁবচব কুসল চিত্বানি 

১ আঁকাসানথণঘতন কুসলচিত্বং ২" বিএ এাঁণধণযতন কুসল- 
চিন্তং ৩, আকিঞ্চনাঁফতন কুসলচিত্তং ৪. নে'ব-সঞ এা-নাস 
এ্ীধতন কুসলচিত্তং চেতি। 
ই ৯০৯০৯৯০০০০০০৫০১ 

২২। (০9200990010 ০£ 88119509218 0, 14, 66, 2 
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ই'মানি চত্তাবি'পি অবপাবচব কুসলচিত্তীনি নাম । 
৪ অবপাবচব বিপাকচিত্তীনি 

৫. আকাসানধশযতন বিপাঁকচিত্তং ৬. বিঞ্ ঞাঁণধণতন বিপাঁক- 

চিত্ত ৭. আকিঞ্চনাধঘতন বিপাঁকচিত্তং ৮. নে'ব-সঞঞা-নাস- 

এ এবীফতন, বিপাঁকচিন্তং চেতি । 

ইমানি চত্তাবি'পি অবপাঁবচব বিপাঁকচিত্তানি নাম । 

৪ অব্ূপাবচব ক্রিষাচিত্তীনি 

৯, আ'কাঁসীনঞ্চৰতন ক্রিষাঁচিত্তং ১০. বিএ এীণধাযতন 

ক্রিষাচিত্বং ১১. আকির্চনাতন ক্রিষাচিত্তং ১২ নে'ব-সঞ্ঞা- 

নাসঞ এাযতন ক্রিয়াচিত্তং চেতি। 

ইমানি চত্বাবিপি অবপাবচব ক্রিযাচিন্তানি নাম । 

ইচ্চেবং সব্বখাপি দ্বাদদ অবপাবচব-কুসল-বিপাক-ক্রিযা 
চিত্তীনি সমত্তীনি । 

আলম্বনপ.পভেধেন- চতুধা'কপ.পমানসং 

পুঞ্এঞ্পীকক্রিযাভেদা- পুন দ্বাৰসধা ঠিতং । 

৮, ৪ অবপাবচৰ কুসল চিত্ত 

১. আকাশানস্তীয্রুতন ( আকাশ-অনন্ত-আয়তন ) কুশলচিত্ত ২. 

বিজ্ঞানানস্তীঘন (বিজ্ঞীন-অনভ্ত-আয়তন) কুশল চিত্ত ৩. অকিঞ্চনীযতন- 

( অকিঞ্চন-আষতন ) কুশল চিত্ত ৪, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ( নৈব- 
সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞাধতন ) কুশল চিত্ত। €আকাশ অর্থে উৎপত্তি- 
বিলযহীন অনন্ত আকাশ, আযতন অর্থে আলম্বন বা অবলম্বন বুঝীষ ।' 
অনন্ত আকাশকে অবলম্বন কবে যে বুশল চিন্ত উৎপন্ন হয় তাই 
আকাশানন্তায়তন কুশল চিত্ত )। 

এই চাঁবটি অবপাঁবচব কুশল চিশু। 

৪ অবপাবচব বিপাক চিত্ত 

€ আঁকাশানস্তায়তন বিপাক চিত্ত ৬. বিজ্ঞানান্তায়তন বিপাক 
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“চিত্ত ৭, অবিধনাযতন বিপাক চিত্ত ৮. নৈবসংজ্ঞীনাসংজ্ঞীযতন 

বিনীক চিত্ত। 

এই চাবটি অবপাবচব কুশল বিপাক চিত্ত । 

৪ অবপাব্চব ক্রিযা চিত্ত 

৯. আকাশীনস্তীযতন ক্রিষ! চিত্ত ১০. বিজ্ঞানানন্তীযতন ক্রিযা 
চিত্ত ১১. অকিঞ্চনাধতন ক্রিষা চিত্ত ১২ নৈবসংজ্ঞানীসংজ্ঞায়তন 
ক্রিযা চিন্ত। 

কুশল, বিপাক, ক্রিয়া ভেদে অবপীবচব কুশল চিত্ত সর্বমেট বাঁব 
প্রকাব। 

অবপধ্যান চিন্ত আলম্বন ভেদে চাব প্রকাঁৰ। আঁবাব তাৰ! কুশল, 

বিপাক, ক্রিধা ভেদে বাব২৬ প্রকাব 

ব্যাখ্যা £- 

(88) অবপধ্যান-যে যোগী বপধ্যান (পঞ্চম ধ্যান পর্য্যন্ত) 
উৎপন্ন কবেছেন এবং এখন যদি তিনি অবপ (নিবাঁকাঁব ) ধ্যান 
উৎপন্ন কবতে চাঁন তবে (এখন) তিনি গ্রতিভাগ নিমিত্তে (সে 
সম্বন্ধ পূর্বে উল্লেখ কৰা হযেছে ) উপব চিত্ত নিবিষ্ট কববেন। যখন 
তিনি তাতে মন নিবিষ্ট কবেন তখন জৌনাকিব আলোব মত এক 
স্নান আলে! কৃৎন্ন (কসিন ) আলম্বন থেকে উৎসাবিত হয। তিনি 

ইচ্ছা কবেন এই আলোক সমস্ত আকাশে বিস্তৃত হোক। এখন তিনি 
সর্বদিকে আলোক ব্যতীত আব কিছুই দেখেন না। এই উৎপন্ন 
আকাশ বা মহাকাশ প্রকৃত নয ইহা একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। পালি 
সাহিত্যে ইহাকে (কসিণুগ ঘাটিমাঁকীস) বা কৃতক্্ হতে উদগত (উদিত) 
আকাশ বলা হয। এই বিজ্ঞপ্তি উপব যোগী চিত্ত স্থাপন কবে, 
আকাশ-অনন্ত আকাশ-অনন্ত বপে চিন্তা বা জপ. কবেন এবং যে 

5242 ২৪। দ্ধপ এবং অন্ধপ চিভকে একত্রে 'মহগগত? মহদগত থা বর্ধিত চিত্ত বলা। হয়। 



৫৪ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

পর্যন্ত আকাশীনস্তায়তন ( প্রথম অবপ ধ্যান ) উৎপন্ন না হয়, সে পর্যন্ত 
লেকপে ভাবনা কব্ন। 

বপধ্যানেব চিন্তবীথি এবপে প্রবাহিত হয - 
মনোদ্বাবাবর্তন-পবিকর্ম-উপচাব-অন্ুলোম-গৌত্রভু-আকা শানস্তাফতন । 

মি ও সু 

পবিকর্ম চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতেও পাবে, নাও হতে পারে৷ 

এক চিত্তক্ষণেব জন্য অবপধ্যান চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং তাবপব 

চিত্ত ভবাঞ্গে পতিত হষ। 

আঁবাব তিনি প্রথম অবপধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করে, বিজ্ঞান-অনস্ত- 
আষতন ( বিজ্ঞান-অনন্ত, বিজ্ঞান-অনস্ত ) বপে ভাবনা কবেন যতক্ষণ 

বা যে পর্যন্ত না দ্বিতীঘ অবপধ্যান “বিজ্ঞানানন্তায়তন' লাভ হয় (বা! 
উৎপন্ন হয় )। ূ 

তৃতীঘ অবপধ্যান “অকিঞ্চনায়তন” উৎপাদন কবতে হলে যোগী- 

প্রথম অবপধ্যান চিত্তেব আলম্বনকে গ্রহণ কবে, কিছুই নেই, কিছুই 
নেই বপে ভাবন! কবেন। 

তৃতীঘ অবপধ্যান চিত্তকে আলম্বন পে গ্রহণ কবে চতুর্থ অবপ- 
ধ্যান চিত্ত উৎপাদন কবতে হয। তৃতীয় অরূপধ্যান এত নস এবং 

স্বচ্ছ যে যোগী নিশ্চিতভাবে বলতে পাঁবেন না, সংচ্ঞ! বা চিত্ত আছে 
কিনেই। এবকপে বখন তিনি তৃতীয় অবপধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট কবেন 
তখন তীর চতুর্থ অবপধ্যান চিত্ত উৎপন্ন হয় । যদিও এখানে সংজ্ঞা 

ব্যবহাঁৰ কব! ইয়েছে তবে বেদনা এবং সংক্কাব ( চৈতসিক )-ও তাব 
মধ্যে অন্তভূক্তি ৷ 

চাৰ বপধ্যনি ধ্যানাঙ্গ ভেদে পবস্পব ভিন্ন। অপবপক্ষে চাব 

অবাপধ্যান অলিম্বন ( বা ধেয় বিষয় ভেদে) পরম্পব থেকে ভিন্ন। 

প্রথম এবং তৃতীঘ অবপধ্যানেব ছুইটি প্রজ্ঞপ্তি। সেই প্রজ্ঞপ্তি হল-- 
আকাশ-অন্ত এবং কিছুই নেই। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অবপধ্যান চিত্ত 
যথাক্রমে প্রথম এবং তৃতীঘ অবপধ্যান চিত্তকে আলম্বন বপে গ্রহণ 

কবে। | 



সোঁভন চিশ্ানি ৫৫ 

এই চাঁব অবপধ্যানেব ফল পাওয়া যাষ যথীক্রমে চাঁৰ অবপ 

(বর্ষ) লোকে । চাঁব অবপ ক্রিয়াধ্যান শুধুমাত্র বুদ্ধ এবং অহগণেব 

অনুভূত হয়। 
এই অবপধ্যান চিন্তে সর্বমোট ছৃইটি ধ্যানাক্ বিভ্ধমান থাকে, 

তা'হল উপেক্ষা এবং একাগ্রতা যা পঞ্চম বপধ্যাঁন গঠিত কবে । 

৯। ৪ লোকুত্তব কুসল চিত্তানি 

১, লোতাপত্তিমগগচিত্বং ২. সকদাগামি মগগচিত্তং ৩. 

অনাগীমি মগগচিত্তং ৪. অবহত্তমগ গচিত্তং চেতি । 

ইমানি চত্তারি' পি কুমলচিত্বানি নাম। 

৪ লোকুত্তব বিপাক চিত্তানি 

৫€ সোতাপত্তিফলচিত্তং ৬. সকদাগামিফলচিত্বং ৭, অনাঁগামি- 

ফলচিত্তং ৮. অবহত্তফলচিত্তং চেতি। 

ইমানি চত্তারি*পি লোকুত্তব বিপাঁকচিতীনি নাম । 
ইচ্চেবং সব্বখা'পি অটঠ লোকুত্তব কুদল-বিপাক চিত্তানি 

সমভানি। 

চতুমগগপপভেদেন-_চতুধা কুসলং তথ! 

পাঁকং তস্স ফলতী'তি--অট.ঠধা'নুত্তবং মতং। 

দ্বাদসাকুসলানেবং-_কুদলানেকবীসতী, 
ছত্তিংস'এব বিপাকানি--ক্রিযাচিত্তানি বীসতি। 

চতপঞ্ঞাসধা কামে- রূপে পন্নবস' ঈবয়ে 
চিত্তানি দ্বাদস” অবপপে-_ অটঠধা" হুত্বরে তথা । 

রি ৪ লোকোত্তব কুশল চিত্ত 

১, আোতাপত্তি মার্গচিত্ত ২. জকৃদাগামী মার্গ চিত্ত ৩. অনাগাঁমী 
মার্গচিত্ত ৪. অহন মার্গ চিত্ত 

এই চাবটি লোকোত্বব কুশল মার্গ চিত্ত। 



৫৬ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

৫, আ্োতীপত্তি ফল চিত্ত ৬. সকুদাগামী ফল চিত্ব ৭, অনা- 

গামী কল চিত্ত ৮ অহন কল চিন্তু। 

এই চাবটি লোকোত্তব কুশল ফল চিত্ত। এখাঁনে সর্ব- 
মোট আট লোকোত্তব কুশল ও ফল চিত্ত । চাঁব মার্গ ভিন্নতা বশে 
লোকৌন্তব কুশল চিত্ত চাব। অন্থুবপভাবে ফলে ভিন্নতা প্রকাশিত 
হয়। লোকোত্তব আট (চিত্ত ) বপে পবিগণিত হয় । 

সংক্ষিপ্তাকাবে 

এরূপে অকুশল বাটি, কুশল একুশটি, বিপাক ছত্রিশটি এবং ক্রিয়া 
বিশটি হয়। 

কামভূমিব চুয়ান্নটিঃ বপভূমিব পনবটি, অবপভূমিব বাঁরটি, এবং 

লোকোত্তিবেব আটটি চিত্ত । 

একবীসসতানি চিত্তানি--১২১ 

১০1  ইথং একুননবুতি_-পপ.ভেধং পন মানসং 
একবীসসতং বাঁথ-_বিভজন্তি বিচক্খন!। 
কথং একুননবুতিবিধং চি্তং একবীসসতং হোঁতি ? 

১, বিতকৃক-বিচাব-পীতি-নুখ একগগতা-সহিতং 

পঠমজ.বাঁন-সৌতাপত্তি মগ.গচিত্তং, 

২. বিচাব-গীতি-সুখ' একগ্তা-সহিতং 
ছুতিষজ.ঝান-সোতাপত্তি মগ.গচিভ্ 

৩.  গীতি-ন্ুখ' একগ গতা-সহিতং 
ততিষজঝাঁন দোতাপত্তি মগ. গরচি্তং, 

৪. সুখ একগ গতা-সহিতং 

চতুখখজ ঝাঁন-সোতাপত্তি মগ.গচিত্ত 

৫.  উপেক্খা" একগ্গতা-সহিতং 
পঞ্চমজ ঝান-সোতাপত্তিমগ গচিভ্তং চেতি। 

ইমানি পঞ্চপি সৌতাঁপত্ভতিমগ,গচিত্তানি নাম । 



সোভন চিত্তানি রি 

তথা সকদীগামিমগ্গ-অনাগাঁমিমগগ-অবহত্তমগগচিত্তং চেতি 

সমবীসতি মগ্গচিত্তানি। তথা ফলচিত্বানি চেতি সমচত্বালীস 

লৌকুত্তবচিত্বীনি ভবন্তী”তি। 

১. বানঙ্গষোগভেধেন__কত্বে'কেকং তু পঞ্চধা। 

বুচ চতা্থততবং চি্তং-চত্তাল্লীসবিধস্তি চ। 

২. যথা চ কপাবচবং-গযৃহতা মুত্তবং তথা 

পঠমাদিজ্বানভেদে-_-আকপ পঞ্চ"পি পঞ্চমে 

৩. একাদসবিধং তস্মা--পঠমাদিকং ঈবিতং 

ঝানং একেকং অন্তে তু--তেবীসতিবিধং ভবে । 

৪. সন্ততিংসবিধং পুঞ্এ্-দিপঞঞাসবিধং তথা 

পাকং ইচ্চাহ চিত্তানি_ একবীসসতং বুধ” । 

ইতি অভিধম্মথসংগহে চিত্তসংগহবিভাগো নাম পঠমো 

পবিচছেদে।। 

১২১ প্রবাব চিত্ত 

১০. এই বিভিন্ন শ্রেণীব ৮৯ প্রকাব চিত্তকে বিজ্ঞগণ ১২১ প্রকাব 

চিত্তে বিভক্ত কবেন। কি প্রকাবে ৮৯ চিত্ত ১২১ প্রকীব হয £ 

১. বিতর্ক-বিচাব-গ্রীতি স্ুখ-একীগ্রতা সহ প্রথমধ্যান আৌতাপত্তি 

মার্গ চিত্ত । 

২. বিচাব-গ্রীতি-স্থখ একাগ্রতাসহ দ্বিতীয়ধ্যান আ্ৌতাপত্তি মার্গ 
চিত্ত। 

৩ গ্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহ তৃতীয়ধ্যান শৌতাপত্তি মার্গ চিত্ত । 
৪. সুখ-একাগ্রতা সহ চতুর্থ ধ্যান শ্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত। 
৫. উপেক্ষা-একাগ্রতা সহ পঞ্চমধ্যান শ্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত । 
এই পীঁচটি শ্রোতাপত্তি মার্স চিত্ত । 
এবপভাবে সকৃদাগামী মার্গ চিত্ত, অনাগামী মার্গ চিত্ত এবং অহান্ত্ 

মার্গ চিত্ত বিশ প্রকাব চিত্ত উৎপন্ন কবে। অন্ুবপভাবে বিশ প্রকাৰ 
ফল চিত্ত। সুতবাং এভাবে চল্লিশ প্রকাব লোকোত্বব চিত্ত হয় । 



৫৮ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

সংক্ষিপ্তাকাবে 

১, ধ্যানাঙ্গ হিসেবে যর্দি ৮ লোকোত্তর চিত্তকে পাঁচ ভাগে 

বিভক্ত কবা হয় তখন আট লোকোত্তব চিত্ত চল্লিশ প্রকাব হয় । 

২. যখন বপাবচব চিত্তকে গুথমধ্যান চিত্ত বপে গণ্য কবা হয় 

তখন অপব বপাবচব চিত্তগুলিকেও সেই সেই ধ্যান চিত্তবপে ধবা হয় 

এবং তৎসঙ্গে লোকোত্তব চি্তকে যুক্ত করা হয়। অবপাঁবচব চিত্তকে 

পঞ্চম ধ্যান চিন্ত রূপে গণ্য করা হয় । 

৩ এভাবে প্রথম ধ্যানে এগাঁৰঃ চিত্ত হয়। পঞ্চম ধ্যানে 

তেইশ২€ চিত্ত হয়। 

৪. সীযত্রিশ২ কুশল (পুণ্য ) চিত্ত," বায়ান্নং+ বিপাক চিত্ত, 

বিজ্ঞগণ বলেন এবপে ১২১ প্রকাৰ চিত্ত হয় । 

এখাঁনে অভিধর্ার্থ সংগ্রহেব চিত্ত বিশ্লেষণ মূলক প্রথম পবিচ্ছেদ 
সমাপ্ত হল। | 

(8৫) নির্বাণ দর্শন_যে যোগী নির্বাণ দর্শন কবতে চাঁন তিনি 

বিষযকে ( বভইক্দিঘগ্রাহা আলম্বনকে ) যথাভূত ভাবে দর্শন কবতে 
চেষ্টা কবেন। তাব একাগ্র মন দিষে তিনি আত্মান্থুসন্ধান কবেন 

এবং বথাবীতি অনুসন্ধান দ্বাৰা তিনি আবিফ্াব কবেন যে 'আত্দৃষ্টি 
(আত্মায় বিশ্বীন) নাম-বপেব (মন এবং রূপ বা জড়েব) সমষ্টি 
ব্যতীত আব কিছু নয়। পূর্বটি হল সদা ধাবমান মানসিক বৃত্তিব 

২৪। বপাঁবচর প্রথম ধ্যানের কুশল, বিপাক, ক্রিয্া এ তিন 
চিত । অবপাবচরে ১ম, ২য়, ওয়, দর্থ ধ্যান চিত্ত নেই । প্রথম ধ্যানে 
লোকোত্তর মার্গ ও ফল হিসেবে আট চিত । এরপে সর্ধমোঁট ১১ প্রথম- 
ধ্যানিক চিত্ত । 

২৫। কিন্ত পঞ্চমশধ্যানিক চিত্ত ব্ূপাঁবচরে তিনঃ অবপাঁষচনে' 

বার এবং লোকোতর আট। সর্য়োট পঞ্চমশধ্যানিক ছিভ তেইশ | 

২৬। লোঁকীয় চিত্ত ১৭+লোকোত্তর চি ২০ -৩৭ (পুণ্য ) চিত । 
২৭ লোকীয় চিত্ত ৩২+লোৌকোত্বর চিত্ত ২০-৫১ বিপাক চিভ। 



সোভিন চিত্তাঁনি ৫৯ 

(চৈতসিকেব ) অভিব্যঞ্তি যা! ইন্দ্রিষেব দক্গে ইন্দরিয়-বিষষেব স্পর্শে 

(সংযোগে ) উৎপন্ন হয এবং শেষেবটি হল বহুবিধ প্রাকৃতিক কার্ষ- 

প্রক্রিয়াব শক্তি এবং গুণেব বহিপ্রকাশ। 

আত্মদৃষরিব প্রকৃত স্বতাঁব জ্ঞাত হযে এবং নাম-বূপেব মধ্যে আত্মা 

অস্তিত্ব মিথ্যা-ধারণা ঘুক্ত হযে তিনি “আত্মদৃষ্টিব' কাঁবণ অন্ুন্ধানে 

সচেষ্ট হন। তিনি উপলব্ধি কবেন জাগতিক সর্ধবন্ত ( বিষয় ) এমন 

কি ভাব নিজেব অস্তিত্ব অতীত এবং বর্তমান কাবণ-সন্তুত এবং এই 

অস্তিত্বের কাঁব্ণ হুল অতীতে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাঁদীন ( গাঁ তৃষা ) 

কর্ম এবং ইহ্জীবনেৰ আহাব। এই জীবনেব ব্যক্তিত্ব উক্ত পাচ 

কাঁবণ-উৎপন্ন এবং অতীত কর্ম যেমন বর্তমান ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত 

( উৎপাদন ) কবেছে সেবপ বর্তমান কর্ম ভবিষ্যৎ উৎপত্তিকে প্রভাবিত 

কববে। এবপে ভাবনা কবে তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যাতেৰ 

সকল প্রকাঁব সন্দেহমুক্ত হন, অর্থাৎ 'কংখাবিতরণ বিশ্ুদ্ধি' বাঁ সঙ্গে 

উত্তব্ণ বিশুদ্ধিলভ কবেন। তাঁরপৰ তিনি সর্বসংস্কীবেব প্রতি (সব 

কাবণৌৎপন্ন বিষয়ের প্রতি ) অনিত্যতা, ছুঃখমযতা» অনাত্মতা আবোপ 

কবে ভাবনা কবেন। যখন তিনি সে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কবেন 
তখন তিনি সর্ববিষষে এই ত্রিলক্ষণ ( অনিত্য-ছুঃখ-অনাত্ম ) ব্যতীত 
আব কিছুই দর্শন করেন না এবং এ সত্যে তাৰ দৃপ্রত্যয় হয, 
তিনি উপলদ্ধি কবেন জীবন একটি প্রবাহমাত্র এবং ইহ! নিয়মিত 

অবিভক্ত গতিম্ববগ ৷ তিনি দেব-ব্রহ্মাতূমি এবং এই মন্ুস্ভূমিতে কোন' 
প্রকার শীস্তিব বিদ্যমানতা দর্শন কৰেন ন! কীবণ এ সকল ভূমিতে যে, 

সুখ বিদ্যমান তা সবই বিপবিণাম ছুঃখ (পরিণামে ছুখময় )1 

তাহলে য। কিছু অনিত্য ত। ছুঃখময় এবং যে দ্ষেঙ্রে পবিবর্তন এবং 
ছুঃখ বিদ্যমীন সে ক্ষেত্রে অবিনশ্বব (নিত্য) আত্মাবও বিদ্যমানত। 
থাকতে পাবে না। 

যখন তিনি একপে ভাবনাবত থাকেন তখন তাব বিশ্ময় স্ত্টি কবে 

এমন এক দিন আসে (তখন ) তিনি দেখতে পাঁন তাঁব দেহ থেকে 
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জ্যোতিঃ (ওভা ) বিচ্ছ,বিত হচ্ছে । তিনি তখন অভূতপূর্ব প্রীতি, 
নখ এবং প্রশান্তি অনুভব কবেন। তিনি তখন ভাবনায় ম্মৃতিণীল এবং 

অধ্যবসাধী হন; তাব আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়, স্মৃতি পূর্ণতা লাভ কবে 
এবং বিদর্শন-জ্ঞান অপ্রত্যাশিতভাবে প্রখব হয় । 

জ্যোতিঃ বা ওভাঁস উপস্থিতিকে “অহৃত্ব বপ কুশল বিষষে অগ্রগতি 
মনে কবে তিনি ভূল কবেন এবং সেই জ্যোতিতে এক প্রকাৰ লোলুপতা 
(নিকাস্তি ) বর্ধন কবেন। শীঘ্রই তিনি উপলব্ধি কবেন যে তাব এই 
নৃতন অগ্রগতি তাঁব কুশল পথেব অন্তবায ব্যতীত আব কিছু নয়। 
তখন তিনি মার্গ এবং অমার্গে জনি-বিশুদ্ধিত। লাভি কবেন। ইহাই 
হুল মার্গঅমার্গ জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি ( মগগামগৃগএঞ্ণণদস্সন 

বিলুদ্ধি ) 
প্রকৃত মার্গ কিজ্ঞতি হযে সর্বসংস্কাবেব প্রতি (কাবণোৎপন্ন 

'বিষষেব প্রতি ) উৎপন্তি-বিলযে বা উদয়-জ্ঞানে এবং বিলয়-জ্ঞানে মন 

নিবিষ্ট কৰে ভাবনা কবেন। এই ছুই লক্ষণেব ( উদয়-বিলয় ) মধ্যে 

তিনি বিলয়েব প্রতি সাধাবণতঃ আকৃষ্ট হন কাবণ উদয়েব চেয়ে বিলয়ই 
স্বভাবতঃ প্রকৃষ্টৰপে প্রতীয়মান হয় । সুতবাং তাব একাগ্রত। উৎপন্ন 

বিষষেব ভগ্নতাব (ভন্গুবতাব ) প্রতি পবিবতিত হয় ( ইহ! ভজ্ঞান )। 
তিনি তখন উপলব্ধি কবেন নাম-বপ এই উভয় মিলে যে ব্যক্তিত্ব 

সষ্টি কবেছে তা প্রতিনিয়ত পবিবর্তনশীল এবং ছুই মূহুর্ত বা ক্ষণে 
জন্যও এক অবস্থায় থাকেনা । তখন সর্ববস্ত্ব ভন্কুরতা দর্শনহেতু তাব 

নিকট ভযজ্ঞান” উৎপন্ন হয়। তখন তাব নিকট বিশ্বজগৎ এক অগ্মি- 

কুণ্ডেব মত মনে হষ এবং আবও মনে হয় তাযেন এক বিপদসঙ্কুল 

( বিপদেব-উৎস ) অবস্থা । তাবপব তিনি ভষসঙ্কুল বিশ্বজগতের 
অসাবতা এবং অনর্থতাব ভাবনা! কবে “আদীনবজ্ঞান' লাভ কবেন 

এবং তাতে তীব সর্বসংস্কাবেব প্রতি বিতৃষ্ণ (নিব বিদা-জ্ঞান ) উৎপন্ন 

হয়। তিনি তখন এ ভয়ঙ্কব অবস্থা থেকে বিষুক্ত হতে চান। তখন 
তাব নিকট মুঞ্চিতুকাম্যতা-জ্ঞান' বা মুক্তিব ইচ্ছা (মুঘুক্ষা) জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়'। 



সৌভন চিন্তানি ৬১ 

সেই জ্ঞান অন্তবে ধাঁবণ কবে তিনি এবাব সর্বসংস্কাবেৰ 
ত্রিলক্ষণেব উপব ভাবনা, কবে পপ্রতিসংখ্যা বা অনিত্য-ছু খ-অনান্" 

জ্ঞান লাভ কবেন। তবিপব তিনি সর্বসংস্বাবেৰ প্রতি (জাগতিক সকল 

কাবণোৎপন্ন বিষয়েব প্রতি ) উদাসীন হন-_ জাগতিক কোন বিষষেব 
গ্রাতি তাৰ কোন অন্ববাগ এবং বিবাগ উৎপন্ন হষন! (অর্থাৎ নিবপেক্ষ 
থাকেন)। ইহা সংস্কীব নিবপেক্ষত জ্ঞান (সংখাঁকপেক্খা ঞাঁণং )। 
যখন তিনি ভাবনাথ এবপ মানসিক উন্নত ক্ষেত্রে উপনীত হন তখন 
তিনি ত্রিলক্ষণেব (অনিত্য ব1 দুখ বা অনায্সেব) ষে কোন একটি এবং 
যেইটি তীব নিকট গ্রহণ যোগ্য হয়, সেইটিকে গ্রহণ কৰে যর্থাবীতি 
নিযমিতভাবে সেই গৃহীত বিষয়কে অবলম্বন কবে বিদর্শন-জ্ঞান বৃদ্ধি, 
কবতে থাকেন যতদিন পর্যন্ত না তাব নিকট প্রথম নিবাণ দর্শনের 
গৌববময দিন উপস্থিত হয ।২৮ 

তখন জবন চিত্তবীথি এবপে প্রবাহিত হয-_ 
পবিকর্স, উপচাব অস্ুলোম, গোত্রতু, মাগ% ফল 

১ চ ৩ ৪ ৫ ৩+৭ 

প্রঙ্ঞাবান ব্যক্তিব নিকট যখন পবিকর্ম চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হযনা তখন 
তীব নিকট তিন ফল চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয। 

এই নয প্রকাৰ বিদ্শন-জ্ঞান যথা উদয-ব্যয, ভঙ্গ, ভষ, 
আদীনব (বো আদিনব), নিব্বিদা বা! নির্ধিদা, মুক্চিতৃকম্যত! বা ৃমুক্ষা 
পচিসংখা। বা গ্রতিসংখ্যা, সংখাকপেক খা সংস্কাবোপেক্ষা এবং অন্থুলোম 
জ্ঞান গুলিকে একত্রযোগে পটিপদা-ঞাণদস্সন-বিস্বৃদ্ধি বাঁ ভাবনা 
বিষষে বিশুদ্ধ পথ এবং জানদর্শন বিশুদ্ধি বল! হয 

লোকৌত্তব মার্গচিত্তে বিদর্শ ন-প্রজ্ঞ। লাভ হয়--তাকে ঞ্রাণ- 
দস্সন বিশুদধি বা জবান-দর্ণন অন্ণীলন বিষষে বিশুদ্ধি লাভ বলা হয 

যখন আধ্যাত্মিক পথযাত্রী প্রথম নির্বাণ উপলদ্ধি বা দর্শন কবেন 
তখন তাকে শ্রোতীপন্ন বলা হয অর্থাৎ ফিনি প্রথম বাবেব মত নিবাণ 
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স্রোতে পতিত হয়েছেন। তিনি আব সাধারণ পাথিব ( লৌকিক, 
পুথগ জন ) মানব নহেন। তিনি এখন আর্ষ। তিনি তিন বন্ধন 

মুক্ত হন যথা! আত্ম-দৃষ্টি (সক.কাঁষ দিটঠি বা আত্মায় বিশ্বাস ), সন্দেহ 
( বিচিকিৎস। বা! বুদ্ধ ও ধর্মে সংশয় ) এবং মিথ্যা বাগজ্ঞ এবং দৈহিক 
কৃম্তদাধন দ্বাবা মুক্তিলাভে বিশ্বাস ( সীলব.বত পবামাস )। যে সকল 
বন্ধন তাকে সংসাব চক্রে ( পুনর্জন্ম মাধ্যমে ) বেঁধে বেখেছে তিনি তাৰ 

সবগুলি ছিন্ন কবেননি, তাকে আঁবও সাতবার জন্মগ্রহণ কবতে হবে 
(তাব বেশী নয)। পবজন্মে তিনি শ্রোতাপন্ন কিনা নাও জানতে 

পাবেন। তৎসত্বেও শ্োতাপন্নেব চবিত্র বৈশিষ্ট্য তাব নিকট অটুট 
থাকে । 

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সভ্বে তাৰ পবম শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয এবং 'তিনি কখনও 
পঞ্চশীল ভঙ্গ কবেন না। তিনি ছুঃখময় অপাষগতি (ছূর্গতি ভূমিতে 
জগ) থেকে মুক্ত হন কীবণ তিনি সন্বোধিব প্রতি প্রধাবিত (নিত 
সন্মোধি পবাধণ )। 

প্রথম নির্বাণ দর্শনেব ফলম্ববপ তিনি নবোদ্যমে সাহস অবলম্বন 

কবেন এবং আর্ধযোগী হযে পুনঃ ভাবনায় অগ্রগতি লাভ কবেন এবং 
বিদর্শন-জ্ঞান আবও পবিপক্ক কৰে আবও ছুই বন্ধন কামবাগ (পঞ্চ 

ইন্দিষেব কামবাঁসন। ) এবং পটিঘ (দ্বেষ) ক্ষীণ কবে একবাব মাত্র 
আঁগমনকাবী ব! জন্মগ্রহণকবী হন (সকুদাগাঁমী হন )। 

সকুদামাগী আর্ত্ব এবং অপব ছুই উন্নত আর্য (অনাগামিত্ব ও 
অহৃত্ব ) লাভীব জবন চিন্তবীথি পূর্বোক্তরূপে প্রবাহিত হয তবে এবপ 
আর্ধগণেব ব্যক্তিগত বিশুদ্ধিত৷ লাভেব জন্য ভাদেব গোত্রভ্ চিন্তক্ষণকে 
বোদান (বা বিশুদ্ধ, পবিত্র ) বলা হষ। 

সকৃদাগামী যদি সেই জীবনে আবও প্রচেষ্টায় অহ্ত্ব লাভ কবতে 

ন। পাবেন তবে তিনি এ জগতে একবাব মাত্র জন্ম গ্রহণ কবেন। ইহা 

বিশেষভাবে লন্গ্য কবা প্রয়োজন যেতিনি দ্বিশীয় স্তবেব আর্ন্ব 

লাভ কবেছেন। তিনি মাত্র দুই অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধ (কামবাগ 
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ও পটিঘ ) ক্ষীণ কবেছেন যা তাকে অনার্দি কাল থেকে ( সংসাবেব 

আবর্তন বিবর্তনে বা জন্সমৃত্যুব প্রবাহে) বদ্ধ কবে বেখেছিল। 

তবে সমযান্তবে ভাব নিকট কাম এবং দ্বেষ ক্ষীণভাবে উৎপন্ন হতে 

পাবে। 

সবদাগামী তৃতীয় আর্য-স্তব লাভ কৰে অনাগামী হন। তিনি 

উক্ত ছুই বন্ধন ( কামবাঁগ ও পটিঘ ) সম্পূর্ণৰূপে ধ্বংস কবেন। এন্তব 

লাভ কবাব পব তিনি এ জগতে এবং দেবলোকে আব জন্ম গ্রহণ 

কবেন না, কাবণ তিনি ইন্দ্রি কামনা-বাঁসনা সম্পূর্ণৰপে ধ্বংস 

কবেছেন। মৃত্যুব পৰ তিনি শুদ্ধাবাস ব্রন্মভূমিতে উৎপন্ন হন। এ- 

ভূমিতে কেবলমাত্র অনাগামিগণ এবং অর্থৎগণ (যে সকল অনাগামী 

সে ভূমিতে অহর্ব লাভ কবেন তাবা ) অবস্থান কবেন। সে ভূমিতে 

অনাঁগামী অহ্ব লাভ কবে সেখানকাব আধুক্ষাল পর্যন্ত বেঁচে থাকেন । 

(তাবপব সেখান থেকেই পবিনিবাণ লাভ কবেন )। 

এখন স্থিতধী আর্ধ পূর্বোক্ত অপূর্ব সাফল্যে উৎসাহিত হযে শেষ 
পবিণতিব দিকে অগ্রসব হন এবং অপব পাঁচ বন্ধন বা সংযোজন যথ। 

বপবাগ ( বপ-তর্ষুবি প্রতি আকর্ষণ ) অবপবাগ (অবপ ব্রহ্মাভূমিব 
প্রতি অনুবাগ ), মান ( হটকাঁবিত। ), ওদ্ধত্য ( চঞ্চলতা ) এবং অবিদ্যা 
( অজ্ঞানতা, মোহ) সম্পূর্ণৰপে ধ্বংস কবে বিমুক্তি পথেব সর্বশেষ 
আর্ধন্তব অহ্বে উন্নীত হন। 

এখানে অনুধাবন কবা অতীব প্রযোজন যে, বন্ধন বা! সংযোজন- 
গুলি চীব পর্যাযে নিমূ্ল কবতে হয। মার্গ চিত্তত্ণণ একবাব মাত্র 
উৎপন্ন হয। লোকোত্তব শ্রেণীব চিত্তে, কুশল চিত্তের ফল অবিলম্বে 
প্রদান কবে। তাই ইহাকে অকালিক ( তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ ) বলা 
হয। অথচ লৌকিক চিত্তেব ক্ষেত্রে ইহ জীবনে, পববর্তী জীবনে, 
এমন কি নিবাণ লাভ না! হওষ পর্যন্ত (কালে) ফল প্রদান কবতে 
"পাবে। 

লৌকিক চিত্তে (মনুয্য-দেব-ত্রন্ম চিত্তে) কর্মই প্রধান এবং 
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লোকোত্তব চিত্তে প্রজ্ঞাই প্রধান। একাবণে চাব লোকোত্তিব চি 
কর্মপে পব্গিণিত হয় না। 

লোকৌত্তব চিত্ত আটটি । এখাঁনে "লোক" বলতে পঞ্চ-উপাদান- 
স্কন্ধকে বুঝাষ ( পঞ্চুপাদানক খন্ধা )। উিভ্তব' অর্থে যা উত্তবণ কবে বা 

বা পাব হযে যাঁয় তাকে বুঝাঁধ। তাই লোকোত্তৰব বলতে যা 
উপাদানস্বন্ধকে উত্তবণ কবে তাঁকে বুঝায়। এই সংজ্ঞা কেবলমাত্র 
চাব মাকে বুঝায়। মাগফিলগুলিকেও লৌকোত্তব বলা হয় কাবণ 
তাবাঁও উপাদানক্বদ্ধকে অতিক্রম কবে । 

(৪৬) চল্লিশ প্রকাব লোকোত্তব চিত্ত । 

যিনি প্রথম ধ্যান লাভ কবেছেন তিনি প্রথম ধ্যান থেকে উঠে সেই 

প্রথম ধ্যান চিত্তের চৈতনিকে ( অর্থাৎ বিতর্ধ, বিচাব, 'গ্রীতি, স্থুখ এবং 
একাগ্রতায় ) অনিত্য-ছুঃখ-অনাত্া1 আবোপ কবে ভাবনা কবৰেন এবং 

অবশেষে নির্বাণ উপলক্ধি কবেন। প্রথম ধ্যানকে ধ্যয় বিষয় বপে 

গ্রহণ কবে ( অর্থাৎ কর্মস্থানিবপে গ্রহণ কবে) যখন নিবাণ উপলব্ধি 

কব! হয় তখন সেই লোকোত্তব কুশল চিন্তকে বলা হয-- 
“বিতর্ক, বিচাব, '্রীতি, স্থখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যানিক 

সোতাপত্তি বা ক্লোতাপত্তি চিত্ত । 

এই মাঁগ” চিত্তক্ষণ পববর্তী ক্ষণে ফল চিন্তক্ষণে বপাস্তবিত হয় । 

অন্বপভাবে অন্ত চাব ধ্যানকে নির্বাণ উপলব্ধিব ধ্যেয় বিষয় বপে 

গ্রহণ কবা হয় । এখন দেখা যাচ্ছে পাঁচ বিভিন্ন ধ্যান হিসেবে আর্স্তবে 

পাঁচ মার্গ এবং পাঁচ কল বিদ্যমান। দেকারণে চাব স্তবে (ঢাঁব ফল) 

সহ চল্লিশ শ্রেণীব চিত্ত ( ৫১৮» ৪০ ) গণন1 করা হয় । 
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ছ্িতীক়্ পরিচচ্ছদ 

ভূমিকা 

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ৮৯ চিত্তে, ৫২ চৈতসিক যথাযোগ্য বপে 
উৎপন্ন হয় । 

সাত চৈতসিক সকল চিন্তে বিদ্যমান থাকে। ছ্য প্রকাঁৰ চৈতসিক 
প্রত্যেক চিত্তে উৎপন্ন হতেও পাবে এবং নাও হতে পাঁবে। তাদেব 

প্রকীর্ণ চেতসিক বলা হয । ্ 
এই তেব চৈতসিককে অঞ্ এঞসমান ( অন্সমান ) আখ্যা দেওমা 

হয়েছে। এ এক অদ্ভুত শব্দ। অঞ্ঞ অর্থে অন্য, সমান অর্থে 

সাঁধাবণ বুঝা, শোভনকে ( কুশল ) যখন অশোভনেব ( অকুশলেব ) 
সঙ্গে তুলন। কবা হয় তখন তাঁদেব অঞ বা! অন্ত বলা হয় অর্থাৎ এক 

অন্তেব বিকদ্ধ পর্যায়ভুক্ত । দেবপ অশোভনও শোভনের প্রতিপক্ষ । 

এই তেব চৈতসিক শোভন (চিত্তেব ) সঙ্গে যুক্ত হলে শোভন 
চৈতসিক হয় আব অশোভন চিন্তে সঙ্গে যুক্ত হলে অশোভন চৈতসিক 
হয়। 

চৌদ্দ প্রকাৰ অকুশল চৈতসিক প্রত্যেক অকুশল চিত্তের জঙ্গে 
বিদ্ধমান থাকে৷ 

উনিশ প্রকাব কুশল চৈতসিক সকল কুশল চিত্তের জঙ্গে সর্বসময 
বিদ্ধমান থাঁকে। অবশিষ্ট ছয় শোভন চৈতসিক যথাযোগ্য চিত্তে, 
উৎপন্ন হয। 

এই (৭+৬+১৪+১৯+৬-৫৯) বাঁধা চিতসিক বিভিন্ন 

সংখ্যায় প্রতিবপ চিত্তে বিষ্মান থাকে । 

এই পবিচ্ছেদে বাধান্ন প্রকবি চৈতসিককে বিভক্ত কবে ব্যাখ্যা 
কৰা হযেছে। প্রত্যেক প্রকাব চিত্তে সুষ্ধানুুক্কবৰপে বিশ্লেষণ কবা 
হযেছে এবং সংযুক্ত চৈতসিক গুলিকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ কবা হযেছে 
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কোন্ চিত্তে কোন্ কোন্ চৈতসিক সংযুক্ত হয তাঁও বিশদবপে বর্ণনা 
কব! হয়েছে। 

সাধাবণ পাঠকেব নিকট এই পবিচ্ছেদের বিষয়বস্তু অত্যন্ত শুক 
'এবং অমনোজ্ঞ মনে হবে। বৰঞ্চ অপরপক্ষে চিন্তাশীল পাঠকেব নিকট 

তা চিন্তাশক্তিব বিষষবন্ত বপে প্রতিভাত হবে । 

প্রথমত: দৃষ্টান্ত স্ববপ 'বলা বায় একজন বসায়ন শীস্তেধ ছাত্রের 
নিকট বিভিন্ন বাসাষনিক সংজ্ঞাগুলি বিবক্তিকব মনে হয। যখন 
বিষষেব প্রতি তাব আগ্রহ এব: মনোজ্ঞতা জাগে তখন তিনি অত্যন্ত 
নিবিষ্টতা সহকাবে বিভিন্ন বাসাযনিক বিশ্লেষণ এবং পবীঞ্ষা-নিবীক্ষা 

“কার্য চালাতে সচেষ্ট হন। | 

অন্থবপভাবে অভিধর্মেব ছাত্র, যিনি এ পবিচ্ছেদ পাঠ কববেন, 
তখন তীঁকে প্রথমতঃ প্রত্যেক চিত্তের মধ্যে কোন্ কোন্ চৈঙসিক 
সংযুক্ত থাকে তা নিজন্ব বিচাব-বুদ্ধি দাবা বিশ্লেষণ ও পৰীক্ষা-নিবীক্ষা 
কবে দেখবেন। তাবপব তাঁব ফল পুস্তকে নিহিত বিষষেব সঙ্গে তুলনা 
কববেন। এই পরিচ্ছেদেব বিষযবস্ত মুখস্ত কবতে গিয়ে বৃথা সময 
নষ্ট না কবে উত্তবপে অন্নবৌধেৰ চেষ্টা কবলে সকল বিষ, পুস্তকে 
বর্ণিত বিষষেব নিহিত অর্থও নুচহুরতাঁব সঙ্গে গ্রহণ কবতে সমর্থ 
হবেন। | | 
রা স্ববপ আমবা লোভমূলক প্রথম অকুশল চিত্তকে বিশ্লেষণ 

সৌমনন্ত সহগত-_অনুভত সুখ সহগত বা! আনন্দ সহকাবে 
দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে 
অসংখাবিক ( অসাংস্কাবিক )্বীয স্বভাব হেতু বা স্বতঃমুত্তভাবে, 

হঠাৎ যখন এই চিত্তকে বিশ্লেষণ কৰা হয তখন দেখা যাবে বেদনাকেই 
সখ বলা হয। সাত সর্ব_চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক এবং সকল প্রকীর্ণ 
চৈতসিকই এ চিন্তে বিমান । 

চা সর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধাবণ যথা মোহ, অহী, অনপত্রপা, এবং 
গদ্ধত্য সকল অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হবেই। 
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শেষেব দশ চৈতসিকগুলিব কোন্ কোন্টি উৎপন্ন হবে ? * 
লোভ-উৎপন্ন হবে। দৃষ্টি-মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে। মান-মান' 

উৎপন্ন হবে না। 

মান মিথ্যাদৃ্টির সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয় না! কাবণ দৃষ্টি মিথ্যাবৃর্টিব 
সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মান আত্ম-মর্যাদাব সঙ্গে - নবন্বযুক্ত। , অর্থকথাব। 
ভাম্তকাঁবেব! বলেন £ দৃষ্টি এবং মান ছুই দিংহেব মত তাই এক গুঁহাঁষ 
বাস কবতে পাবে না। 

দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্ষ. এবং কৌকৃত্য নো উৎপন্ন তে পাবেনা, 

কাবণ এগুলি পবস্পবের প্রতিপক্ষ , তাবা কেবলমাত্র দ্বেষচিতে, 
উৎপন্ন হব । 

স্ত্যান এবং মিদ্ধ প্রথম লোভচিত্তে উৎপন্ন হয় না কাবণ ইহা 
স্বতক্ফু্ চিত্ত। | 

কোন শোভন চৈতসিক কোন অশোভন ( অকুশল ) চিত্তে উৎপর, 
হয না। . 

সর্বমোট ৭+৬+৪+২-১৯ 
বিশ্লেষণ কৰে দেখা! গেল প্রথম লোভমূলক , অকুশল চিত্তে ১৯, 

চৈতসিক বিষ্তমান। 
অন্যান্য চিত্তগুলিও অন্থুবপভাবে বিশ্লেষণ কবে দেখা প্রযোজন ৷ 
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সংজ্ঞ। 

১, একুপ.পাঁদ -নিবোধা চ - একালম্নবকাঃ 
চেতোযুত্ব! দিপঞ্ঞ্াস-_ধম.আ! চেতসিকা মতা। 

১, যে বায়ান বৃত্তি চিত্তের সঙ্গে একত্রে যুক্ত হয, (চিত্েব সঙ্গে) 
এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, একসঙ্গে বিলয় হয, এক আলম্বন (বিষয় ) 
এবং বস্তু গ্রহণ করে-_তাঁকেই চৈতসিক বলা হয। 

(১) চেতসিক-চেত +স+ইক, যা চিত্ত বা মনেব সঙ্গে 

একত্রে যুক্ত হ্য_-তাঁই চৈতসিক বা চেতমিক (সংস্কৃত চৈতসিক বা 
চৈন্ত)। 

চৈতসিক হল ২-- 
১. যাচিত্তেব সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয ২. যা চিত্রেব সঙ্গে 

একত্রে বিলীন হয ৩. যাঁ চিত্তেব সঙ্গে একই আলম্বন (চিন্তগ্রাহ্য 
বিষষ ) গ্রহণ কবে ৪. যা চিত্র সঙ্গে বস্ততে ( ইন্ড্রিষে ) আশ্রঘ 
গ্রহণ কবে। 

পাঁঠকগণ মনে বাখবেন গ্রন্থকার এখাঁনে মুল এবং প্রকাব ভেদে 
চৈতসিকেব সংজ্ঞা প্রদান কবেন নি। তৎপবিবর্তে তিনি এখানে 
চৈতসিকেব চাঁব লক্ষণ মাত্র প্রকাশ করেছেন । 

অর্থকথাচার্য এ চাঁৰ লক্ষণের কারণ প্রদর্শন কবেছেন। কোন 
চিন্ত চৈতসিক ব্যতীত স্থিত বা উৎপন্ন হতে পাঁবে না। চিত্ত এবং 
বিশেষ চৈতসিক উভযই একসঙ্গে উৎপন্ন এবং বিলীন হয। কিন্ত 
কতক বপ-গুণ২* বা কপ-বিজ্ঞপ্তি আছে যা চিত্তেৰ সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন 
হয এবং বিলীন হঘ। তাদেব বাদ দিষে সম আলম্বন যুক্ত তৃতীয় 

২4:১১, 
২৯। কায়বিজ্ঞপ্তি (কায়কর্ম, ইন্ছিত ) এবং বাক্যবিজন্তি (বাক্যকর্ম )। 
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গুণ বা লক্ষণকে গ্রহণ কবা হয়েছে। যা বই তিন গুণ লক্ষণযুক্ত 
তা চতুর্থ লক্ষণ অর্থাৎ সমবাস্ত গ্রহণ না কবে পাবে না। 

অভিধর্ম অনুসারে মন বা! চিন্ত বাযান্ন চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়। 
তাদেব মধ্যে একটি বেদন।; অপবটি সংজ্ঞা? অবশিষ্ট পথশশটিকে 

একত্রে “সংস্কাব' বলা হয়। চেতনা তাদেব মধ্যে অত)ন্ত প্রযৌজনীয়। 

সকল বেদনাকে বেদনাক্বদ্ধ বল। হয। সেবপ সংঙ্গক্ষদ্ধ এবং 

সংস্কারম্বন্ধ । 

ও দ্বিপঞ্ ঞান চেতসিক 

৭ সব বচিভমাধাবণ! 

কথং? 
২ ক) ১ ফস্সো ২. বেদনা ৩, সঞঞা। ৪, চেতন! 

৫, একগগরতী ৬. জীবিতিন্দ্িষং ৭* মনসিকাবৌ চে"তি সত্ভি'মে 

চেতসিকা সব. বচিত-লাঁধাবণ। নাম । 

৬ পকিগ্রকা 

৩খ) ১. বিতকৃক ২ বিচাব ৩. অধিমোকখো ৪. বিবিষং 
৫. গীতি ৬. ছন্দো৷ চে*তি ছ ইমে চেতসিকা। পৰিপ্নক। নাম । 

এব” মেতে চেতসিকা অঞ্ঞসমানা” তি বেদিতব্বা (১৩)। 

১৪ অকুসলা 

৪ গ) ১, মোহে ২. অহিবিকং ৩, অনোভপপং ৪. উদ,ধচ্চং 

৫, লোভো' ৬. দিট্ঠি ৭ মাঁনো ৮* দৌসো ৯, ইসজা 
১০... মচ্ছবিয়ং ১১. কুকৃক্ুচচং ১২, থীনং ১৩. মিদধং 

১৪, , বিচিকিচ্জা! চে'তি চুদদ্রস ইমে চেতসিকা অকুসলা নাম । 

১৯ সোভন সাঁধাবণা 
৫ ঘ) ১. সদধা ২, সতি ৩. হিবি ৪. ওন্তপ,পং ৫, অলোভে। 

৬. অদোসো ৭. তত্রমজঝন্ততা ৮. কাঁষপসজদূধি ৯. 

চিত্তপসসদধি ১০, কাষলহুতা ১১, চিন্তলহুতা ১২, কাযঘুদছ্ুতা 
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১৩. চিত্তমুদ্ূতা ১৪. কাষকম.মঞ্ঞতা ১৫. চিত্তকমমএংঞ্তা 

১৬. কাষপাগুঞ্ঞতা ১৭. চিত্রপাঞ্ঞ্ঞভা ১৮. কাযউজ.জুকতা 

১৯, চিন্তুউজ.জুকতা চ' অতি এক" উনবীসতি' ইমে চেতসিকা সোভন- 

সাধাব্ণ। নীম । 

৩ বিবতিয়ে! 

৬ ৬) ১. সমমা বাঁচা ২. সম.মা কম-মন্তে। ৩. দম.ম। আজীবে। 

চে'তি ভিম্সে। বিবতিয়ো নাম । 

২ অপপমঞ্ এগ 

৭) ১. ককণা ২. মুদিতা পন অপপরমঞ্ঞাযো নামা'তি 
সব্বত্তা' পি। 

১ পঞ্ ঞ্ঞিক্িষং 

৮ছ) ১ পঞ্ঞঞ্জিক্দ্রিষেন জদ্ধিং পঞ্চবীস্তি'মে চেতসিক। 
-সোভনা”তি বেদিতব ব1। 

৯. এত্াবতা £-- 

তেবস' অঞ্)এসমানা চ - চুদ্দসাকুসল! তথা 
মোভন! পঞ্চবীসা" তি - দ্বিপঞ্ঞাঁস পরুচ্চবে 

৫২ প্রকার চৈতসিক 

৭ সর্বচিত্তসাধাবণত০চৈতসিক 

২ ক) ১. স্পর্শ১ ৯, বেদন| ৩. সংজ্ঞা ৪. চ্ত্নো ?. একাগ্রতা 
জীবিতেন্দরিয ৭, মনস্কাব। 

৩*। সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক সকল চিভে বিমান ধাকে। 
৩১। ভদন্ত জ্ঞানতিলক বলেন 'ম্পর্শ” অর্থে-_ইন্দরিয়স্পর্শ বা চিভস্পর্শ। 
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এই সাঁত চৈতসিক প্রত্যেক চিত্তেব সঙ্গে যুক্ত ( উৎপন্ন হয় )। 

৬ প্রকীর্ণ ৩চৈতসিক 

৩ খ) ১. বিতর্ক ২. বিচার ৩. অধিমোক্ষ ৪. বীর্য ৫. গ্রীতি ৬. 

ছন্দ। এই ছয় চৈতসিককে প্রকীর্ণ ' বিস্তীর্ণ, অসম্বন্ধ ) চৈতসিক বলা 

হ্য। উক্ত তেব প্রকাব চৈতসিকেব নাম “অন্য সমান" ৩তচৈতসিক। 

১৪ অকুশল চৈতসিক 

৪ গ) ১. মোহ ২, অহী ৩.'অনপত্রপা ৪. ওদ্ধত্য ৫. লোভ ৬.. 

দৃষ্টি ৭. মান ৮. দ্বেষ ৯. ঈর্ঘা ১০. মাৎসর্য ১১. কৌকৃত্য 
১২. স্ত্যান ১৩. মিদ্ধ ১৪. বিচিকিৎসা। এই চৌদ্দ প্রকাব 
চৈতসিককে 'অকুশল+ চৈতসিক বলা হয়। 

১৯ শৌভন চৈতসিক 

৫ঘ) ১ শ্রদ্ধা ২ স্মৃতি ৩, হী ৪. অপত্রপা। ৫. অলোভ ৬. 

অদ্বেব ৭. তত্রমধ্যাবস্থা ৮. কাধ প্রশ্রদ্ধি ৯. চিত্-প্রশ্রক্ধি ১০. 

কাষ-লঘৃত। ১১. চিত্ত-মৃছূত! ১৪. কার়-কর্মণ্যতাঁ ১৫, চিত্ত-কর্মণ্যতা 
১৬. কাধ প্রগুণতা ১৭. চিত্বম্প্রগ্ুণতা ১৮, কায-খজুতা ১৯, 

চিত্ত-খজৃতা। এই উনিশ প্রকাব চৈতসিককে “শোভন-সাধাবণ” 
চৈতসিক বলা হয়। 

৩২। এই চৈতসিকগুলি কোন কোন চিত্তে উৎপন্ন হয়। 

৩৩। তের অন্ত সমান কুশল এবং অকুশল চিত সংঘুক্ত হয়। যখন 
বা কুশল চিত্তে সংযুক্ত হয় তখন অপরগুলি “অন্ত” অকুশল চিভে সংযুক্ত 
হলে অপরগুলি “অন্তঃ। 



চেতপিক চৈতসিক ৭৫ 

ও বিবতি চৈতসিক 

৬) ১. সম্যক্ বাক্য ২. সম্যক কর্ম ৩. সম্যকআজীব। 

এই তিনটিকে “বিবতি' চৈতসিক বলা হয় 1 

ৃ ২ অপ্রমেয় চৈতসিক 

৭চ) ১. ককণা ২. মুদিতী ৷ এই চৈতসিক দ্যকে 'অপ্রমেষ” 

বলা হয। 

১ প্রজ্েন্দিষ চৈতসিক 

৮ছ) ১ প্রজ্ঞেন্দ্রি । 

প্রচ্ছেক্তিয় সহ এই ২৫ প্রকাঁৰ চৈতসিককে (প্রত্যক ব্যাপাবে) 

শোভন চৈতসিক বপে ধাঁবণা কবতে হবে । 

ংন্গিপ্তাকাবে-_ 

৯) তেব (অন্যসমান ) চৈতসিক পবস্পবেব সঙ্গে উৎপন্ন হয । 

অন্ুবপভাঁবে চৌদ্দ প্রকাব অকুশল চৈতসিক অকুশলেৰ সঙ্গে উৎপন্ন 
হয। অপৰ পঁচিশটি শোভন চৈতসিক ৷ 

বাধার চৈতসিকেব পূর্ণ বিববণ দেও! হল। 
সর্বচিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক 

ব্যাথ্যা 

(২) স্পর্শ ৪--কস্স ফস ধাতু নিষ্পন্ন স্পর্শ কব]। 
যে কোন ইন্ড্রিষ স্পর্শ সংঘটিত হতে হলে তিনটি বিধষেব গ্রযৌজন 

তা হল-_চিত্ত, বিশিষ্ট ইন্দ্িষ এবং সেই ইন্ড্রিয়েব আলম্বন বা বিষষ। 
দৃষ্টান্ত স্ববপ বলা যাঁষ £ যেমন এক ব্যক্তি চিত্ত দাবা কোন বিষ 
(বা বস্তশ্দৃশ্য অবলম্বন ) চচ্ষুব মাধ্যমে দেখেছেন । 

বখন কোন বিবষ ছয ইন্ড্রিষের যে কোন একটি ইক্দ্রিয়েব মাধ্যমে 
চিত্তে আগত বা উপস্থিত হয, তখন স্পর্শ বপ চৈতসিক 
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৭৬ অভিধর্সার্থ সংগ্রহ 

উৎপন্ন হয। শুধুমাত্র সংঘর্ধণই “স্পর্শ?৩ৎ একথা মনে কবাব কোন 
কাবণ নেই। (ন সংগতিমন্তো এব ফস্সে। )। 

একটি স্তস্ত যেমন গৃহ ভিতেব সহাষক তেমন স্পর্শ ও সহজাত 

চৈতসিকেৰ মন ভিত্তি । 

“্পশর্তঅর্থে "ইহা স্পর্শ কবে" (ফুসতী'তি )। স্পর্শ কবণ 
€ ফুসন ) ইহাঁব মুখ্য লক্ষণ, সংঘর্ষণ ( সংঘট্টন ) ইহা'ৰ কৃত্য (বস), 

'€ ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং চিত্তেব ) একত্রে সম্মিলন ইহাঁৰব অভিব্যক্তি 
(সন্পিপাত পচড্পট্টঠান ). এবং যে বিষয়ে চিত্তপথে প্রবেশ করে 
(জানা হয় ) তা হল-_নিকটতম কাবণ ( পদট্ঠান -পদগ্থান )1৩৬% 

স্পর্শকে প্রথম উল্লেখ কব হয়েছে কাৰণ ইহ! সকল চৈতমিকেৰ 
পূর্বে সংঘটিত হয *্পূর্শ ছাবা স্পুষ্ট হয়ে, বেদন! দ্বাৰা চিত্ত বেদন! 
অনুভব কবে, সংজ্ঞ! দ্বাবা বিষষ্র উপস্থিতি জান! হয, চেতন! দ্বাব। 

চিন্তা কবে (ফস্সেন ফুপিত্বা, বেদনায় বেদিয়তি, জঞ্ঞ্ায় 
সঞজানাতি, চেতনায় চেতেতি 1” প্রতীত/সমুৎপাদ নীতি অন্ুসাবে 
স্পর্শ বেদনা উৎপন্ন ( প্রতিবদ্ধ ) কবে, অর্থাৎ স্পর্শ বেদনা উৎপস্ভিব 
কাবণ হয। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে পর্বয়িক্রমে বিবেচনা কৰাৰ কোন 

কাবণ নেই কাৰণ সকল চৈতসিকগুলি একসঙ্গে উৎপন্ন হয় 

(সহজাত )। অখসালিনী অন্ুসাবে-“চৈতসিকগুলি এক চিত্তক্ষণে 

উৎপন্ন হঘ তাঁই এরূপ বল! সত্য হবেন! যে “ইহা'* প্রথম উৎপন্ন হয় 
এবং "উহা" পরে উৎপন্ন হয়? স্পর্শ একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি ইহাব 
কাঁবণ নঘ। দেশন! প্রসঙ্গে স্পর্শ প্রথমতঃ উল্লেখ করা হয়েছে 
কিন্তু ইহাকে একপেও উল্লেখ কবা যাব-বেদনা এবং স্পর্শ, সংজ্ঞা 
এবং স্পর্শ চেতনা এবং বিদ্যমান ॥ চিত এবং স্পশ? বেদনা, সংজ্ঞা; 
চেতনা, বিতর্ক ইত্যাদি । দেশনা বশে স্পর্শকে প্রথম স্থান দেওযা 
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চেতসিক চৈতসিক ৭৭, 

শব্দ হযেছে। পর্যাফক্রম পবিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট চৈতসিকগুলিবও তেমন 

কোন গুকত্ব নেই।” 

“স্থান হিসেবে ্পর্শ'কে অগ্র স্থান দেওষা হযেছে কাবণ ইহা 

চিন্তাব উৎস এবং সকল প্রকাৰ এক জাতীঘ চৈতসিকগুলিব মধ্যে 

নিতান্ত অপবিহার্ধ। এক মূল খু'টি যেমন সকল প্রকাব গৃহ-উপা- 
দানে প্রধান সহাযক সেবপ স্পর্শও সকল প্রকাঁৰ চৈতসিকে 

মূল-বন্ধন 1” 
(ও 8২195 1085105 730001019 9$01)0108% 9.6) 

(৩) বেদন। £- বিদ. ধাতু উৎপন্ন, অনুভব কবা। 

বেদনাব প্রকৃত প্রতিশব হল অনুভূতি । স্পর্শেব ন্যাষ অন্ৃভূতিও 

প্রতিটি চিন্ডতেব অপবিহার্ষ গুণ। ইহা স্ুখমব, ছুখময এবং সুখ 

ছুখহীন। ছুঃখ এবং সুখ কাধিক। কিন্তু কাঁধিক অনুভূতি 

কোন নৈতিক বৈশিষ্ট্য নেই। 

অর্থকথাচার্যদেৰ মতে অন্ভূতি গ্রভুব ন্যায় যিনি পাঁচকেব বন্ধন 
কব। খাদ্যেব বসান্ুভব কবেন। পাঁচককে অবশিষ্ট চৈতসিকগুলিব 
সঙ্গে তুলন! কৰা যাঁষ। কাঁবণ তাঁব! জটিল চিন্তাধাবা গঠিত ( প্রস্তুত) 

কবে। প্রকৃতপক্ষে বিষষেব সঙ্গে যখন ইশ্রিষেব স্পর্শ হষ তখন 
বেদনাই বিষষকে অনুভব ( বেদন ) কবে । 

এই বেদনাই ইহ বা পুর্বজন্মেব কুশল বা অকুশল কর্মেব ফল 
ভোগ কবে। এই ( বেদনা ) চৈতসিক ব্যতীত কোন আত্ম বা 
প্রতিনিধি কর্মফল ভোগ কবেনা। 

এখানে বিশেষভাবে জেনে বাখ প্রযোজন যে নির্বাণ সুখেব সঙ্গে 
বেদনা কোন সম্পর্ক নেই। নির্বাণ সুখ নিশ্চিত সর্ধোত্ম পবম 
সুখ কিন্তু ইহা ছুঃখ উপশম ন্ুুখ। ইহা ইন্ড্রিষ দাবা মনোজ্ঞ বিষষ 
উপভোগ নয । 

(8) সংজ্ঞা-সঞ্ এ1_সং+-জ্ঞা ধাতু, জীনা। 

পবিস্থিতি অন্ুযাধী সংজ্ঞ। শব্দেব অর্থেব প্রকাব ভেদ হয? 



৭৮ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

সকল প্রকাৰ ভ্রম অপনোদনার্থ ইহাকে এক বিশেষ অর্থে জানা 

প্ররোজন তা হল, ইহা এক সর্বচিত্ত-সাঁধাবণ চৈতসিক । 

সংজ্ঞাব বিশেষ লক্ষণ হল কৌন বিষয়কে তাঁব চিহ্ন দ্বাবা জান! 

যেমন নীলবর্ণ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় মাধ্যমে চিত্ত দ্বাবা পূর্ণ পবিচিতি 
থেকে ব্যক্তি সংজ্ঞা দ্বাবা বিষষেব সঙ্গে পবিচিত হয়। ইহা জানাব 

পদ্ধতি হল-এদাকশিল্পীব পূর্বে ব্যবহৃত কাষ্ঠখণ্ডেব চিহ্বেব মাধ্যমে 

বর্তমান কাঁষ্ঠখগ্ডকে চিনতে পাবাব ন্তায় ঃ টিকেট মাধ্যমে খাজাঞ্ধীব 

প্রত্যেক গচ্ছিত অলঙ্কাবকে চিন্তে পাঁবাব ন্যায় £ মন্ুয্ত-কৌশলে 

বন্য পশুব ভীতিব উদ্রেক হওয়াব মতা 1” 

সুতবাং সংজ্ঞা হল সাধাবণ ইন্দ্রিযান্নভূতি 

বর্তমান দর্শন শাস্ত্রে শব্দকোষ অন্ুসাবে সংজ্ঞা শব্দে অর্থ হল-_ 
সাধাবণ ইন্ড্রিযগ্র।া বিষয়েব সঙ্গে পবিচয় যেমন গাছ, বাড়ী, চেযাৰ 

ইত্যাদি । ইন্ড্রিয্ উত্তেজনাষ ইহাঁব উৎপত্তি । 

বেকন, ডেকা “স্, স্পিনোজ। এবং লাইবনিজ “সংজ্ঞা” শব্দ যে অর্থে 

গ্রহণ কবেছেন সে অর্থে এখানে গ্রহণ কব! হয়নি। 

পাঁচ স্কদ্ধেব এক স্বন্ধ পে সংজ্ঞা'কে এখানে ব্যবহাব কবা হয়েছে । 

ংভ্ঞাই কি ম্মবণশক্তিৰ কাৰণ ? 

সংজ্ঞা, বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞাব পৃথক অর্থ জানা প্রয়োজন। শিশুব 
এক টাঁকাব মুদ্রা জ্ঞানই সংজ্ঞা । সে ইহাব শুভ্রতা, গোলাকৃতি এবং 

আয়তন দেখেই বুঝে থে ইহ! এক্ টাকাব মুদ্রা, তবে ইহাব মূল্য কি 
সে বিবধে সে সম্পূর্ণ অঙ্ঞ। একজন বর্ষীয়ান মান্গুষ ইহাব মূল্য এবং 
উপকাবিতা সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু ক্ডি উপাদানে ইহা প্রস্তত সে বিষষে 
তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিজ্ঞানকে ব্যক্তিব মুদ্রা জ্ঞীনেব সঙ্গে তুলনা ববা৷ 
চলে। কোন্ কোন্ ধাতু মিশ্রণে এক টাঁকাব মুদ্রা তৈবী হয়েছে 
বসাধনবিদেব সে সম্বন্ধে সর্বপ্রকার জ্ঞানই হল-প্রজ্ঞা। (৫) চেতনা -- 
চেতন! এবং চিত্ত উভষই +/চিত, ধাতু নিষ্পন্ন, চিন্তা কবা। 

চিত্ত বা মন ধাতু নিষ্পন্নার্থে বুঝাষ “বিজানন? ( বিশেষপে জানা ) 
এবং চেতনা (সহজাত চৈতসিকগুলিকে নিজেব জঙ্গীভূত কবে) 
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আলম্বনে সংযোগ (সমন্বয সাঁধন ) কবে (অভিসন্ধান ) ও কার্ষেব 

উদ্দেশ্ঠ নিদ্ধীবণ কবে এবং বর্ম সিদ্ধিব উদ্দেশ্তটে প্রেরণা যোগীষ 

(আয়ুহন )। 
অথসালিনী এবং বিভাবনী টীকা অন্ুলাবে--চেতনা সহজাত 

ৈতসিক গুলিকে চিত্বেব আলম্বন ( বা বিষষেব ) সঙ্গে সংযোগ কবে 

(অন্তনা সমপযুত্তখমূমে আবম্মণে অভিসন্বহতি)। প্রবীণ শিক 

বা দাকশিল্সী স্যং যেমন নিজেব কাঁজও কবে এবং অন্তেব কাজও 

তত্বাবখান কবে সেবপ চেতনা! নিজেব কাজও কবে এবং সহজাত 

চৈতসিকেব কাঁজণ্ তন্বীবধান কবে ॥ 

চেতনাব অপ্ব ব্যাখ্যাও আছে । চেতনা সংস্কাবকে সংস্কাববদ্ধ 

কবাব কাজে সহাষতা কবে ( সংখাবাভিসংকাঁবণে বা ব্যাপাঁবং 

আপজ জতী”তি চেতনা )। চেতনা সকল প্রকাব কুশল-অকুশল কর্মে 
প্রধান ভূমিকীষ অবতীর্ণ হয 

সোষেজান আউঙ্গ বলেন ঃ ব্রক্ষদেশীয় বিখ্যাত অভিধর্মবিদ্ লেডি 
সেযাদেব মতীম্ুসাবে «চেতনা সহজাত চৈতসিকেব উপব কাজ কবে, 
বিষ গ্রহণে কাজ কবে এবং কর্ম সম্পাদনে কাজ কবে অর্থাৎ কর্ম 
নির্ধাবণ কবে”। ' (10010990010) 06 01110950119 7.236)। 

লোকীয চিন্তে চেতনাব ভূমিকা খুব গুকত্বপূর্ণ। লোকোত্তব চিন্তে 
্রজ্ঞাই প্রধান। লোকীধ চিন্তা কর্মে পবিণত হয। ,লোকোত্বব চিন্তা 
অপবৃপক্ষে কর্ম ধ্বংস কবে। সুতবাং লোকোত্তব চিন্তে চেতনা কর্ম 
পনিগ্রহণ কৰে না। লোকীয চিন্তে কুশল-অকৃশল চেতনা কর্ম বপে- 
পরিগণিত হয। বিপাঁক চিত্তে চেতনা বিদ্যমীন থাকে কিন্ত তখন 
ইহা কোন নৈতিক মূল্য থাকেন! কাবণ ইহাঁৰ কর্মসঞ্চ্ন শক্তি থাকেন! । 

প্রতীত্যসমুৎপাঁদ নীতিতে এই চেতনাই সংস্কাীৰ এবং কর্মভব বপে 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ কবা৷ হযেছে পথ্বেন্ধে সংস্কাবস্দ্ধকে বেদনা এবং- 
সংজ্ঞা ব্যতীত অপব পঞ্চাশ গরকাৰ চৈতসিককে বুঝায় তন্সধ্যে 
চেতনা শীর্ষস্থানীয় । 
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মনস্তাত্িক দৃষ্টিতে চেতন! সহজাত চৈতসিকগুলিব কর্ম নির্ধাবণ 
কবে। নৈতিক দৃ্িতে চেতন! কুশলাকুশল কর্মেব অপবিহার্য ফল 

নির্দেশ কবে। সেকাবণে যেখানে চেতনা নেই সেখানে ( কুশলাকুশল 

বপে ) কর্ম সম্পাদিত হয় ন]। 

(৬) একাগ্রতা, একগগতা। এক +অগগ+তা-এক বিষয়ে নিঝিষ্টতা 

বা মনকে এক বিষয়ে একীভূত বা একাগ্র কৰাঁ। ইহা বাুহীন স্থানে 
প্রদীপ শিখাব স্থায় স্থিব থাঁকা। ইহ। দৃঢ প্রোথিত স্তন্তেব ন্যায় বাধু_ 

দ্বাৰা অকম্পিত অবস্থা । জল যেমন বিভিন্ন ধাতুকে একত্রে সন্নিবেশ 

কৰে যৌগ্রিক পদার্থ স্ট্টি কবে ইহাও সেবপ। একাগ্রতা 

(চৈতসিক) সহজাত চৈতসিকগুলিকে পবস্পৰ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে 
দেষনা। ববঞ্চ তাদেৰ একীভূত বা একাগ্র কৰে বিষধে নিবদ্ধ বাখে। 

একাগ্রতা পাঁচ ধ্যানেব একটি অঙ্গ। যখন এই একাগ্রতাকে 
(অন্বশীলন দ্বাবা) বর্ধন কবা হয় তখন তাকে সমাধি বলা হয়। ইহ! 
সর্বপ্রকাব চিত্তেমনৌযোগ, অবিক্ষেপতাঃ একীভূত এবং সমাহিত্িব 
বীজ।৮ 09700900100) 01 031195011 7.241 )1 
(৭) জীবিতেন্দ্রিয় £ জীবিতিক্দিষ - জীবিত(- জীবন) + ইন্দ্রিয় 
নিয়ন্ত্রণ শক্তি বা মূলনীতি । ইহাকে জীবিত বলা হয় কাবণ ইহা! সহজাত 
চৈতমিকেব জীবন বক্ষা কবে। ইহাকে ইন্দ্রিয় বলা হয় এ কাৰণে 
ষে ইহী সহজীত চৈতসিকেব উপব ইন্ত্রত্ব বা আধিপত্য কবে। 

যদিও চেতনা! সকল চৈতসিকেব কর্ম নিধ্ণবণ কবে তবে 
জীবিতেন্দ্রিয় চেতন এবং অন্ত সকল সহজাত চৈতসিকেব মধ্যে জীবন- 
সঞ্চার কবে। 

জীবিতেক্ড্রিয়ি ছুই প্রকাঁব, যথা৷ নাম-জীবিতেক্ত্রিয় (মানসিক 

জীবন) এবং বপ-জীবিতেন্দ্রিযি (কায়িক জীবন )। নাম- 
জীবিতেক্দ্রির় সহজতি চিত্ব-চৈতসিককে জীবিত বাখে এবং বপ- 
জীবিতেক্রিষ বপ বা জড় কার্য প্রক্রিয়াগুলিকে জীবিত বাখে । 

পদ্ম জলে প্রতিপাঁলিত বা জীবিত থাকে, শিশু ধাত্রী দ্বাবা গ্রতি- 

পালিত হঘ। অন্বপভাবে চৈতসিকগুলি এবং রূপ (জড় ) কার্য 



চেতসিক-চৈতসিক রি 

্রক্রিয়াগুলি জীবিতেক্দ্রিষ দাঁবা প্রতিপালিত হয বা জীবনীশক্তি লাভ 

কবে। 

এক বপ-জীবিতেক্জিষ সতেব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত স্থাধী হয। এক 

বপ-জীবিতেক্র্িষেব জীবন বালে (স্থাষীত্ব কালে ) নাঁম-জীবিতেক্দরিয 
সতেব বাঁব উৎপন্ন ও ধ্বংস হষ। 

উদ্ভিদ জীবনেও একপ্রকাব বপ-জীবিতেব্দ্রিয বর্তমান। কিন্ত 

সেই বপ-জীবিতেক্দ্রিয মানুষ এবং তির্ধক বপ-জীবিতেন্দ্রিষ থেকে 

পুথক কাঁবণ মানুষ ও তির্ধক জীবিতেন্দরিষ পূর্বজন্ম দাবা সংস্কাববদ্ধ। 

নাঁম-জীবিতেক্দ্রিধি এবং বূপ-জীবিতেন্দিষ উভষই গভর্ষেণে 

( প্রতিসঙ্িক্ষণে ) উৎপন্ন হয। উভয়ই মৃত্যুক্ষণে একসঙ্গে বিলীন হয়। 

সুতবাং মৃত্যু বলতে বুঝা জীবিতেক্দ্িযেব অন্তর্ধান বা বিনাশ । মৃত্যুব 
পবক্ষণে কর্মশক্তি প্রভাবে পববর্তা জীবনে গর্ভক্ষণে নাম-জীবিতেক্দ্রিষ 

উৎপন্ন হয়। মান্ুষেব ক্ষেত্রে নামঃজীবিতেক্দ্রিবি উৎপান্তিব 

সঙ্গে তিন বপ-জীবিতেক্দ্রিষ উৎপন্ন, হয যথা কাঁষ-জীবিতেক্দ্রি 

( কাঁধ-দশক ), ভাবদশক (ভ্ত্রী বা পুংভাব) এবং বাস্তদশক (ষ্ঠ 
পবিচ্ছেদ দেখুন )। 

মাৰী যেমন নৌকাঁব উপব নির্ভবশীল তেমন নৌকাও মাবীব 

উপব নির্ভবশীল। অন্থবপভাঁবে জীবিতেপ্র্িষ নাম-বপেব উপৰ 

নির্বশীল। | রঃ 
(৮) মনস্কাব ঃ মনসিকাব-_সাধাঁবণ অর্থে মনে তৈযাব কৰা । 

মনকে বিষষেব প্রতি পবিচালনা বা! প্রবর্তন কবা ইহাব গুল 
লক্ষ্য । জাহাজকে গন্তব্য স্থানে নিষে যাওযাৰ জন্য হাল যেমন 
নিতান্ত প্রযোজন ইহাও তাই। মনস্কাৰ ব্যতীত মন হালহীন 
জাহীজেব স্যায। 

মনক্ষাবকে বথেব সাবগিব সঙ্গেও তুলনা কৰা চলে। সাবথি 
অত্যন্ত মনোযোগ সহকাঁবে সুশিক্ষিত ছুই অশ্বেব [ এখানে ' নাম 
(মন) ও বপ (বিষ্য)] সমানতালে পদক্ষেপেব 'প্রতি নজব 
বাখে।' মনক্ষাব এবং বিতর্ককে পৃথকবপে দেখতে হবে। মনস্কাৰ 

ডগ 
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সহজাতি চৈতসিকগুলিকে বিষয়েব প্রতি পবিচীলনা করে এবং বিতর্ক 
চৈতসিকগুলিকে বিষয়ের উপর প্রচ্ষেপন কবে। বিতর্ক রাজাব 
সভাসদেব ন্যায় যিনি একজ্ন গ্রাম্য মান্তষকে (মন ) বাজাব 

উপস্থিতি ( বিষয় ) পবিচয় করিয়ে দেয় 
মনস্কাবেব নিকটতম অর্থবৌধক শব্ধ হল মনোযোগ যদিও এশব্দ 

পাঁলিশান্ত্রে দার্শনিক তত্ত্ব প্রকৃত অর্থবহ নহে। চৈতসিক হিসেবে 

মনস্কাব স্বতক্ষুর্ত মনোযোগ । মনস্কাব এবং মনৌযোগে বিষষের 
বিশিষ্ট স্বচ্ছতা নেই য! কিছু মাত্রায় সংজ্ঞায় বিভ্ধমান । 

তাহলে মনস্কীব কি স্মবণ-শক্তিব সহায়ক কাঁবণ মনস্কীব সকল 

প্রকাৰ লৌকিক এবং লোকোত্তব চিত্তে বিদ্যমান থাকে? এ কাঁবণে 
মনস্কার সর্বচিত্ব-সাঁধাবণ ঝূপে অভিহিত হয় । 

প্রকীর্ণ চৈতসিক 

(৯) বিতর্কঃ বিতকৃক--বি+তকৃক, চিন্তা করা। এই পালি 
শব্দেব যথোপযুক্ত অন্থবাঁদ কৰা ছবহ ব্যাপীব কাবণ ইহা সুত্রে বিভিন্ন 
অর্থ ধারণ কবে । 

সুত্র পিটকে এ শব্বকে অভিমত, ধারণ, চিন্তা, বিচারশক্তি ইত্যাদি 
অর্থে ব্যবহার কবাহয়। কিন্ত অভিধর্মে ইহা এক বিশেষ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। 

সহজাত চৈতসিকগুলিকে আঁলম্বনে অধিবৌহণ (অভিনিবোপণ- 
আবোহণ বা প্রন্দেপণ ) কবান বিতর্কেব মুখ্য লক্গণ। যেমন কোন 
ব্যক্তি বাজাৰ প্রিয়ব্যক্তি, আত্মীয় বা বন্ধুব সহায়তায় বাজপ্রানাদে 
আবোহণ কৰে সেরূপ বিতর্কের সাহায্যে চিত্ত আলম্বন বা বিষষে 
আবোহণ কবে। 

বিতর্ককে একপেও ব্যাখ্যা কৰা বায়-_চৈতসিককে বিষয়ে স্থাপন 
কবাই হল বিতর্কে কর্ম। (পূর্বে বলা হয়েছে) মনক্কাৰ সহজাত 
চৈতপিকগুলিকে বিবষের প্রাতি পরিচালনা বা! প্রবর্তন কবে। মনস্কাব 
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এবং বিতর্ক, এই ছুই চৈতসিকেব পৃথক লক্ষণ সম্বন্ধে পবিষ্কাৰ ধাবণা 
থাকা প্রয়োজন । 

বিতর্ক 'যখন বিভিন্ন পবিপ্রেক্ষিতে ব্যবহাৰ কৰা হয তখন তাৰ 

অর্থও ভিন্ন হয় 
সাধাবণ প্রকীর্ণ চৈতসিক হিসেবে ইহাকে বিতর্ক বল! হয। যখন 

ইহা অনুশীলিত এবং বর্ধিত হব তখন ইহা! প্রথম ধ্যানেৰ প্রথম অঙ্গ 
বপে পবিণত হয। তখন তাকে অর্পণ বল! হয় কাঁবণ মন তখন 

ধ্যেষ বিষষে একান্তভাবে নিবিষ্ট হয। সাধাবণ বিতর্ক মনকে কেবল 
মাত্র বিষষে ব আলম্বনে স্থাপন কবে। 

পববর্তা ধ্যানগুলিতে বিতর্ক বিষষেব সঙ্গে অভ্যাসগতভাবে সংযুক্ত 
থাকাষ স্তিমিত থাকে । 

দৃষ্টান্ত কোন গ্রামবাসী যদি প্রথমবার বাঁজপ্রাসাদে আগমন 
কবেন তাঁকে বাজাব কোন প্রিষ সভাসদ্ ঘাবা, পবিচিত হওষ। প্রযৌজন 
হয। পববর্তাঁ আগমনেব জন্ত আব কোন পবিচিতিব প্রযোজন 
হয না। 

এই পবিবধ্ধিত অর্পণা-বিতর্ককে সমাধি বলা হয। 
লোকোত্তৰ মার্গচিত্তে যখন বিতর্ক উপস্থিত থাকে তখন তাকে 

সম্যকৃসম্থপ্প বলা হয কাবণ ইহা অকুশল চিন্তা দূবীভূত কবে এবং 
মনকে নিবীণে উন্নীত কবে । 

বিতর্ক যখন ব্যক্তিব মেজাজ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয তখন তা সম্পূর্ণ 
অন্য অর্থ প্রকাশ কবে। বিতর্ক-চবিত্র বলতে ব্যক্তিব বিতর্ক স্বভাবকে 
বুঝায। (প্রথম পবিচ্ছেদেব ৩৮নং ব্যাখ্যা দেখুন )। 

(১০). বিচাব_-বি+%/চব, বিচবণ 'কবা। বিতকেব ন্যা 
বিচাবও অভিধর্সে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

বিচাব ভুল বিষযেৰ উপব মনেব ক্রমা্য অন্নশীলন, বিষষে 
*. পুনঃপুনঃ নিমজ্জন ( অন্ুমজ জন ) ইহাঁব লক্ষণ । 
|. বিতর্ক এবং বিচাঁবেব অনুবাদ হল যথাক্রমে (বিষষে) প্রাথমিক 
(স্থাপন এবং ( বিবষে ) পুনঃপুনঃ অনুমজ্জন বা'নিমজ্ঞন। 
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এই উভয় শব্দ পৃথক অর্থবোধক । পদ্মেব উপর মৌমাছির 
অবতবণ হল বিতর্ক আব তাব উপব মৌমাছিব বিচৰণ (ভ্রমণ ) 
হল বিচাঁব। উভবাব উদ্যোগে পাঁখীব পাখা নাঁডা হল বিতর্ক এবং 

উদ্দেশ্তমূলক ভাবে আকাশে উডে বেডান হল বিচাব। ঘণ্টা বা 

ঢাক বাজান হল বিতর্ক এবং তাঁব প্রতিধ্বনি হল বিচাব। 

বিচারও একাঢ ধ্যানাঙ্গ। ইহা বিচিকিৎসা অপনোদন কবে। 

(১১) অধিমোন্ষ-_অধি +যুচঃ মুক্ত হওযা। সাধাৰণ অর্থে 

সন্দেহ মুক্ত হওয়া । 

অধিমোক্ষ বিষষেব প্রতি মনেৰ (সঙ্কোচন ভাব ) মুক্ত কবে। 

সিদ্ধান্তগ্রহণ ইহাব প্রধান লক্ষণ। ইহা বিচিকিৎসা বাঁ সন্বেহেৰ 

প্রতিপক্ষ । 

ইহা! সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে- ইহা কি উহা! ( ইমং এবা"তি সন নিট 

ঠানকবণং )। 

ইহাকে বিচীবকেব বাঁয় দেওয়াঁব সঙ্গে তুলনা! কবা চলে। আবাব 
ইহাকে দৃঢ় প্রোথিত অকম্পিত স্তস্তেব সঙ্গে তুলনা কবা হয়। 

(১৯) বীর্য বিবিয়--অজ ধাতু নিষ্পন্ন, যাওযা+ঈব। বী 
এব পবিবর্তে অজ. ব্যবস্ৃত হযেছে । বীব হলেন তিনি যিনি 

অধ্যবসায সহকাবে এবং বাঁধাহীন ভাবে কর্ম সম্পাদন কবেন। 

ইহাকে বীর্যবান মানুষেব কর্মণে ব্যাখ্যা কবা হযেছে (বীবানং 
ভাবো, কমমং)1 অথব1! ইহা সেই কর্ম যা স্ুসঙ্গতভাবে কৰা হষ 

(বিধিনা ঈবষিতব্ বং পবস্তেতব বং বা )। 

ইহাব লক্গণ হল--উপস্থৃস্তন (উপত্থস্তন- স্তম্তেব মত কাজে 
স্থিত থাকা ), প্রগ্রহণ ( পগ.গহন-কাঁজকে দৃঢবপে গ্রহণ কবা) এবং 
উৎসাহ ( উস সহন-উৎসাহ সহকাবে কাজ কবা )। 

পুবাতন গৃহকে যেমন নৃতন খু'টিব সাহায্যে স্ুবক্ষিত কৰা হয 

সেবপ চৈতসিকগুলি বীর্য দ্বারা সহাঁয়িত এবং বক্ষিত হয । 
সৈন্যবাহিনী যেমন সুদক্ষ নব সৈম্তদল ছ্বাবা সহায়িত হলে 

পশ্চাদপসবণ কবেন! সেবপ বীর্য সহজাত চৈতসিকগুলিকে পতন 
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থেকে বক্ষা কবে (উৎসাহ দান কবে) এবং ক্রমৌননত অবস্থায় 

নিয়ে যায় । 

বীর্যকে নিষন্ত্র-শত্তি বপে গণ্য কব! হয কাবণ ইহা! অলসতাকে 

জয কবে। ইহাকে পঞ্চ বলেব এক (শক্তি ) বপেও গণ্য কব! হয় 

কাব্ণ ইহার বিকদ্ধশক্তি অলসত। দ্বাব1 ইহ কম্পিত হয না'। বীর্ষ 

খদ্ধিশক্তি (ইদ্দিপাঁদ ) লাঁভেব চাঁব উপাঁষে এক উপাঁষ এই বীর্ধই 

চাব সম্যক প্রধানেব প্রচেষ্টাব ( সম্মপ.পধান ) একটি । ইহ সপ্ত 

বৌধাঙ্গেব (বোধি লাঁভেব অঙ্গ ) বূপে উন্নীত। ইহা! আর্য-অষ্টাঙ্গিক 

মার্সেৰ সম্যক ব্যযাম (প্রচেষ্টা )। | । 

অখসালিনী অন্ুসাবে ইহা! সকল প্রকাব সফলতাব মূল । 
প্রচেষ্টা, পবাক্রম এবং উৎসাহ প্রভৃতি বীর্ষের প্রতিশব্দ । 

(১৩) প্রীতি : পীতি-_ প্রথম পবিচ্ছেদেব ৪০ নং ব্যাখ্যা দেখুন । 
(১৪) ছন্দ-_ছদ, ধাতু নিষ্পন, ইচ্ছা কবা। কর্তৃকম্যতা ( কাজ 

কবাব ইচ্ছা-কত তুকম্য 5 ) ইহার লক্গণ। ইহা বস্ত গ্রহণেব নিমিত্ত 

হাত প্রসাবণেব ন্তায। এই প্রকীর্ণ চৈতসিক অকুশল লোভ য! 
বিষষেব প্রতি ভূষণ উৎপন্ন কবে তাঁৰ থেকে পুথক বপ জানতে 

হবে। ছন্দ তিন প্রকাব $- 

১, কামস্ছন্দব-_ইহ! কামভোগ লালসা, পঞ্চ নীববণেব এক 
নীববণ (আববণ, বাঁধা )। নৈতিক দৃষ্টিতে ইহা অকুশল। 

২. কর্তৃকাম্যতা! ছন্দ_ইহা' কেবলমাত্র কর্ম কবাব ইচ্ছা । 
নৈতিক দৃষ্টিতে কুশলও না অকুশলও নয । 

৩. ধর্মছন্দ ( ধম্মচছন্দ )-ইহী কুশল কর্ম কবাব ইচ্ছাঁ। এই 
ধর্মছন্দ বাজকুমাব সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগে প্রেবণা ষোৌগিষেছিল। 

এগুলিব মধ্যে ছ-্দকে কর্তৃকাম্যতা ছন্দ অর্থে এখানে এক বিশেষ 
প্রকীর্ণ চৈতসিক বপে ব্যবহাব কৰা! হযেছে? ইহা! চীব খদ্দিপাদেব 
(খ্দ্ধি লাভেৰ উপাষেব ) এক খদ্ধিপাদ ( অধিপতি )। 

সোয়েযান আউঙ্গ বলেন__“বীর্ধ কর্ম কৰাৰ প্রেরণা বা ইচ্ছা। 
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প্রীতি বিষয়েব প্রতি প্রফুল্লতা। ছন্দ বিষয়েব প্রতি অভিপ্রায়” । 
(01010610010) 01 7919119901017 (0. 18) 

নির্বাণ উপলদ্ধিব জন্য বৌদ্ধদেব এই ধর্মছন্দ আছে? ইহা! কাম- 
বাঁসনা ( তৃষ্ণ ) নহে। 

অকুশল চৈতসিক 

(১৫) মোহ--4মুহ ধাতু নিষ্পন্ন, মোহিত হওযা, মুহামান হওয]। 

মোহ তিন অকুশল হেতুব একটি এবং সকল প্রকাব অকুশল চিত্তে 
বিদ্যমান থাকে । ইহা। প্রজ্ঞাব প্রতিপক্ষ । 

বিবষেব প্রকৃতি বা স্বভাব সম্বন্ধে স্বচ্ছতাঁব অভাব মোহেৰ লক্ষণ। 

মোহ ব্যক্তিব কর্ম, কর্মফল এবং চতুবার্সত্যে জ্ঞান-উৎপাদনকে আচ্ছন্ন 
(আবৃত ) কবে বাখে। 

(১৬) অহী ঃ অহিবিক--“অ' + হিবিক একটি গুণবাচক বিশেষ্য । 

যেই ব্যক্তি কুকর্ম ( অকুশল ) সম্প'দনে লঙ্জাহীন সেই ব্যক্তি অহ্থীক 
(অহিবিকো )। এবপ ব্যক্তিব অবস্থাই লজ্জাহীনতাব অবস্থা 

( অহিবিকং )। 
বাব “হী” আছে তিনি অগ্নিব নিকট পাখীব পালক সক্কোচনেব 

স্তাষ অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে সঙ্কোচিত হন। যাব "হী নেই 
সেযষে কোন অকুশল কর্ম সম্পাদন কবতে দ্ধ! বোধ কবেনা। 

(১৭) অনপত্রপাঃ অনোত্তপ্প--ন+ অব+-4%তপপ, 
ভীত হওষা। অপত্রপা হল পাঁপকর্ম সম্পাঁদনে ভয অর্থাৎ পাপফল 
ভীতি। 

অনপত্রপা অপত্রপাব বিকদ্ধ পক্ষ, যেমন অগ্রি পতঙ্গকে দগ্ধ কৰে 

( তাৰ সঙ্গে তুলন! কবা যায়)। ষে ব্যক্তি অগ্নিভয়ে ভীত তিনি 
অগ্নি স্পর্শ কববেন না। কিন্তু পতঙ্গ ফলজ্ঞীনহীনত 
বশতঃ অগ্নি দ্বাবা আকৃষ্ট হয়ে অগ্থিতে দগ্ধ হষ। অন্ুবপভাবে যে 
ব্যক্তি পাঁপে ভযহীন সে অকুশল কর্ম সম্পাদন কবে এবং নবক ছুখ 
ভোগ কবে। 



চেতসিক-চৈতসিক টন 

হী এবং ওত তপ.প (অপত্রপ1 ) যুক্তবপে ব্যবহৃত হয। হ্রীকে 
সাখাবণ লজ্জা থেকে এবং অপভ্রপাকে সাধাবণ ভয় থেকে পৃথক 

বপে বুঝতে হবে। ভয়কে দশ মাবসেনাঁৰ এক সেনা বপে গণ্য কৰা 

হয। একজন বৌদ্ধ কৌন ব্যক্তিকে ভয় কবে না) এমন কি ঈশ্ববেও 

তাৰ ভষ নেই কাঁব্ণ বৌদ্ধধর্ম অজ্ঞাত বিষষেৰ উপব প্রতিষ্ঠিত নয় । 

হ্রী (লজ্জী) ভিতব থেকে এবং অপত্রপা। (ভয় ) বাহিব থেকে 
উৎপন্ন হয়। মনে ককন একান্ত লৌহেব একদিক. তণ্ত এবং অপব 
দিক্ মহলাযুক্ত ॥ মযলাযুক্ত অংশ ঘ্ুণাবশে কেহ স্পর্শ কববেন! এবং 

তপ্ত অংশও তষে স্পর্শ কববে না হী হল ঘ্বণা এবং অপত্রপা হল 
ভষ। 

মিসেস বাইস ডেবিডস, হ্থী ও অপত্রপা চৈতসিক দ্বধযেব নিম্নব্প 
ব্যাখ্যা কৰে উভযেব পৃথকত্ব পবিষ্ষাব প্রতিভাত কবেছেন £ _ 

বুদ্ধঘোঁষ হ্ী এবং অপত্রপাৰ যে বিশ্লেষণ কবেছেন তাতে 

নৈতিকতাঁৰ আকর্ষণ আছে। এই শব্দ একান্ত বর্তমান কাঁলেষ 
ধাব্ণাষ আমাদেব আবেগময় এবং ইচ্ছাকৃত সদবৃদ্ধি জীগ্রত কবাব 
কথা স্মবণ কবিষে দেষ যেমন স্মৃতি কুশলকে প্রতিফলিত কবে। হী 

হল লজ্জা এবং অপত্রপা হল অকুশল কর্ম সম্পাদ্নে উদ্বেগে। হী 
ভিতব থেকে উৎপন্ন হয আঁব অপত্রপা বাহিব থেকে উৎপন্ন হয। 
স্রী স্বশাসিত ভাবে উৎপন্ন হয (অত্তাঁধিপতি ) এবং অপত্রপ! 
বু বিবেচনা প্রন্থত সমাজচিন্তা প্রণোদিত হয়ে উৎপন্ন হয ( লোকা- 
ধিপতি)। পূর্বটি লজ্জায় এবং পববর্তী্টি ভবে প্রতিষ্িত। পূর্বটি 
সাং্রস্ত মণ্তিভ এবং পরবর্তীটি অকুশলে বিপদ এবং ভয় বিবেচনা! 
প্রশ্থত। ব্যক্তিগত হ্রীব উৎস চাব, যথ! কুলগৌবব, বয়স বিবেচনা, 
মর্যাদাবোধ এৰং শিক্ষা-সচেতনতাঁ। একাবণে হীবান ব্যক্তি চিন্তা 
কবেন শুধুমাত্র নিচু শ্রেণীব লোক, বালক, গবীব ছূর্বত্ত, অন্ধ এবং 
অর্ধাচীন এবপ কর্ম সম্পাদন কবতে পাঁবে।”- তাই তিনি.নিজকে 
সে সকল কর্ম সম্পীদন থেকে বিবত বাখেন। অপত্রপাৰ বাহিবেৰ 
উৎস হল--রনধাবান ব্যক্তিগণ তোমাকে দৌধাবোপ করবেন”, তাই 
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তিনি এ সকল কর্ম থেকে বিবত হন। বুদ্ধ বলেছেন-যে ব্যক্তির 

হি বা লজ্জা আছে তিনি নিজেই নিজেব শিক্ষক। যিনি ভয়কাতির 
তিনি ধর্ম-শিক্ষকবপে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক ৷ 

সম্পৃৰক অন্ুচ্ছেদে 'দামপ্রস্ত মণ্তিত' সন্বদ্ধে এরূপ ব্যাখ্যা কবা 
হয়েছে--“হী বিবেচনাধ ব্যক্তি কুলমর্যাদা, নিজের শিক্ষক বা! আচার্ষেব 
প্রতি শ্রদ্ধা, বিষয়-সম্পত্তি এবং সতীর্থবর্গেব সান্ধ্য প্রভৃতি বিবষ 

চিন্তা করেন। ভগ্ন পবিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি আত্ম-অমর্ধাদাঃ অন্যেৰ 

দোষাবোপ, নিন্দা এবং পৰবর্তী জীবনে ছখভোগ বিষয় চিন্তা কবেন? 
(580001919 89501১019%% 0. 20) 

হশি এবং অপত্রপা। এই ছুই প্রধান বিষয় ( গুণ) বিশ্বকে শাসন 
কবে। ইহা ব্যতীত সভ্য সমাজেব অস্তিত্ব নেই৷ 

(১৮) ওদ্ধত্য £ উদ্ধচচ -উ-উপবে,+ %ধুং চঞ্চল হওয়া, 

উৎক্ষিপ্ত হওয়া । উদ্ধুতস্স ভাবো উদ্ধুচ চং- উদ্ধচচং - উৎক্ষেপণ 

অবস্থা। ইহাকে ভম্মভূপে প্রস্তব নিক্ষেপ জনিত উপদ্রত অবস্থা 

সঙ্গে তুলনা কৰা হয়েছে। ইহা মনেব অস্থিব অবস্থা এবং মনেব 
সমতা বা উপশম (বুপসম ) বিকদ্ধ। পঞ্চ নীববণেব এক নীববণের 
ম্যায় ইহ সুখ বিপক্ষ । 

কৌন বিবল ক্ষেত্রে ওদ্ধত্যকে মনেব স্ফীত অবস্থা বা মানসম অর্থে 

ব্যবহাব কবাহয়েছে। এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ওদ্ধত্যকে 
মান থেকে পুথক ৰপে বিবেচনা কৰা হয় কাৰণ উভয়ই (দশ) 
সংযোজনেব মধ্যে গণ্য । 

এই চাঁব চৈতসিক যথা! মহ, অন্রী, অনপত্রপা এবং ওদ্বত্য (যা 
অকুশল চৈতসিকেব প্রথম চীবটি ) সকল প্রকাৰ অকুশল চিত্তে 
বিদ্যমান থাকে । 

(১৯) লোভ -প্রথম পবিচ্ছেদে ৯নং ব্যাখ্যা দেখুন । 
(২০) দৃষ্টি £ দিট্ঠি--প্রথম পবিচ্ছেদে ১১নং ব্যাখ্যা দেখুন ৷ 
মোহ এবং দৃ্টিব পুথকহু সম্যক্ প্রণিধান যোগ্য । পূর্বটি বিযকে 

আচ্ছন্ন বা আবৃত কবে এবং পববতীটি নিজন্ব দৃষ্টিব সিদ্ধান্ত যেমন 
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“ইহাই সত্য, অন্থ সব মিথ্যা। দৃষ্টি জ্ঞানেব প্রতিপক্ষ। পূর্বটি 

€ মোহ) প্রকৃত সত্যকে ত্যাগ কবে মিথ্যাকে গ্রহণ কবে। পববস্তাঁটি 

(দৃষ্টি) বিষযকে ঠিক বাঁ সত্য বপে গ্রহণ কবে। 

যখন পালি শব্দ দিট্ঠি একক বপে ব্যবহাঁৰ কবা হয এবং কোন 

বিশেষণ যুক্ত না হয তবে তা! মিথ্যাদৃষ্টি অর্থে ব্যহত হয। সম্যক্- 

দৃষ্টি বা অমোহ মোহেৰ প্রতিপক্ষ । 

(২১) মান--4মন্ ধাতু নিপপন্ন, চিন্তা কৰা! । (আমিত্ববোৌধ । 

অন্তেব সঙ্গে তুলনা কবে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে কবা)। 

(২২) দ্বেষঃ দৌস-_ প্রথম বিচ্ছেদে ৯নং ব্যাখ্যা দেখুন । 

(২৩) ঈর্ষা ঃ ইস্সা--ই+%স্ত ঈর্ষা কৰা, ঈর্ধাঘ্িত হওযা। 
-ইহীব লক্ষণ হল-_-অন্েব মীন-যশ-গুণ-সৌভাগ্য এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে 

অসহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা । ইহা বাহ্বস্ত সন্ব্ধীষ 1 
(২৭) মাঁৎসর্ষ £ মচছবিয়-মচ্ছবস্স ভাবং সম্পত্তি গোপন 

বাখাব ভান। 

অর্থকথা অন্তবপও ব্যাখ্যা কবে--এ সম্পদ অন্য কাবো না হৌক, 
কেবলমাত্র তা আমাবই হোক। (ম! ইদং অচ্ছবিষং অঞঞ্েসং 
হোতু, ময্হং এব হৌঁতু )। 

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল, আত্মসম্পদ গৌপন কবা। ইহা! ঈর্ধাব 
বিপবীত। ইহা অর্তনুখী । 

ঈষণ এবং মাঁৎসর্য দ্বেষেব বন্ধু বপে গণ্য হয কাৰণ এ উভষই 
দ্বেষেব সঙ্গে উৎপন্ন হয় । 

(২৫) কৌকৃত্য £ কুক্কুচ্উ _কুকতসংস ভাবে সকুক্কুচ্চং 
অকুশল কর্ম কবা৷ হল, কুশল কর্ণ কৰা হল না, এ জন্ত অন্ৃতীপ 
কবা। 

অর্থকথা অন্ুসাবে--ষে কুকর্ম কবা হল তা কু+কত (কৃত) এবং 

সকর্ম কৰা হল না। কু বা অকুশল কর্ম কব! হযেছে বলে যে অনু- 
শোঁচনা তা"ই কৌকৃত্য এবং সু বা কুশল কর্ম কবা৷ হল না বলে যে খেদ 
বা উৎকণ্ঠা তা'ও কৌকৃত্য । 
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ইহাঁব লক্ষণ হল-_কৃত কুকর্মেৰ জন্য এবং অকৃত স্মকর্েব জন্ড 
অন্তাপ, অনুশোচনা । 

ধন্মসঙ্গণিব ব্যাখ্যা £--উদ্বেগ কি? 

“বিধিসন্মত বিষয়কে বিধি-বহিভূত মনে কবা, বিধি-বিকদ্ধ 

বিবযকে বিধিসম্মত মনে কবাঁঃ অকুশলকে কুশল মনে কবা, কুশলকে 
অকুশল মনে কবা-- ইত্যাদি উদ্বেগঃ অস্থিবতা, অতি'সন্দিপ্ধ ভাব 
মনস্তাপ এবং মানসিক হাহুতাঁশ প্রভৃতিই কৌকৃত্য ( উদ্বেগ )৮ 
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কৌকৃত্য পঞ্চ-নীববণেব একটি এবং সর্বদা ওদ্ধত্যেব সঙ্গে ব্যবহৃত হয় । 
ইহা৷ (কৃত বা অকৃত ) পূর্ব-বিষয়েব সহিত সংযুক্ত। বিনয় অনুসাবে 
কৌকৃত্য বিনয' বিধি সংক্রান্ত সমুচিত সন্দেহ_ইহা প্রশংসিত। 
অপবপক্ষে অভিধর্ম অন্ুসাবে অন্থুশৌচনা প্রশংসিত নয় । 

(২৬) স্ত্যান £ থীন--+থি ধাতু নিম্পন্ন- সক্কোচিত হওয়া+ন। 
থেন »থান-্থীন । 

ইহা অগ্রিব নিকটে পাঁখীব পালক সন্কোচনেব শ্তায় মনেব অবস্থা । 
ইহা বীর্ধেব প্রতিপক্ষ । থীন (স্ত্যান ) কে চিত্তবোগ বলা হয । 

ইহা শোভন চৈতসিক চিন্তকর্মণ্যতাব বিপক্ষ । 
(২৭) মিদ্ধ ঃ মিদধ--%মিধ ধাতু উৎপন্ন, অকর্মণ্য হওয়া, অলস- 

হওযাঃ অপাবগ হওয়া । ইহা চৈতসিকেব অস্বাভাবিক অসুস্থ অবস্থা । 
স্তান ও মিদ্ধ ( থীনমিদধ ) উভয়ই সকল সময় একত্রে ব্যবহৃত 

হয় এবং তাৰ! পঞ্চ নীববণেব একটি নীববণ। বিতর্ক ধ্যানাঙ্গেব 
দাবা স্তিসিত হয। দ্ধ বীর্ধেব বিকদ্ধ পক্ষ । যেখানে জ্ঞান এবং 
মিদ্ধ সেখানে বীর্য অন্থপস্থিত থাকে । 

মিদ্ধ মন-কায়েব কগ্ণতা। এখানে কাঁষ বলতে জভ বা কপ 
কাষ বা দেহকে বুঝাচ্ছেনা। এখাঁনে কাঁয় শব্দ চৈতসিক-দেহকে 
বুঝাচ্ছে যেমন বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার (সংস্কাব বলতে এখানে 

অবশিষ্ট পঞ্চাশ চৈতসিককে বুঝাঁয)। মিদ্ধ কায-কর্মন্যতাৰ 
প্রতিপক্ষ । 
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ধর্মসঙ্গণিতে স্ত্যান-মিদ্ধেব এবপ বর্ণনা পাঁওযা যাষ_ 

স্ত্যান কি ?-- 

খ্যা কগ্নতা, ধীশক্তিব আচ্ছন্নতাঃ সংলগ্নতা, আটকতা, ভগ্নতা, 

বিদ্বতা, উদ্দীপনাহীনতা অর্থাৎ আভষ্টতা, মেধ।ব অনমনীষতা-- 

তাঃই স্ত্যান। 

মিদ্ধ কি? 

দ্যা কগ্নতা, ইন্দ্রিষেব ভাবীত্ব, আচ্ছন্নতা, আচ্ছাদনতা+ অস্তবা- 

ববোধকতা, জড়তা বা নিদ্রা, তক্জা, ঘুম, নিদ্রালুতা,_তাই মিদ্ধ । 

(800017157 15501001925 0,311, 312) 

(২৮) বিচিকিৎসা £ বিচিকিচ্ছা- প্রথম পবিচ্ছেদে ১৩নং ব্যাখ্যা 

দেখুন । 

বিচিকিৎসা নীবব্ণ হিসেবে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সজ্বেব প্রতি সন্দেহ 

বুঝাষ না। 

মজবিম নিকীষেব অর্থকথখয এ শবেব এবপ ব্যাখ্যা বলেছে_ 

“যথাযথ নির্ধাবণেব অক্ষমতাই হল বিচিকিৎসা।” ( ইদং এব ইদস্তি 

নিচছেতুং অসমত থভাবতো'তি বিচিকিচছ। )। 

সোভন ( কুশল ) চৈতসিক 

(২৯) শ্রদ্ধা £ সদ.ধা-_সম্,উত্তম,+ দহ, প্রতিষ্ঠা কৰা? স্থাপন কবা, 
বাখা। সংস্কতে শ্রদ্ধা শব্দ গঠিত হযেছে শ্রৎ- বিশ্বাস + ধাঁ, স্থাপন 
কব ( ছ্াব। )। 

পাঁলি ভাষা শ্রদ্ধা শব্দেব অর্থ হল-_বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্েব প্রতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। ইহাঁব লক্ষণ হল-_ চৈতসিকেব বিশুদ্ধতা । ইহাকে 
বাঁজচক্রব্তীব জল বিশুদ্ধবাবক মণিব সঙ্গে তুলনা কবা হযেছে। 
এই বিশেষ মনি যখন জলে নিক্ষেপ কবা হয তখন জলেব কাদা এবং 
শেওলা তলিযষে যাঁষ। তৎপব জল বিশুদ্ধ হয। অনুবপভাঁবে 
শ্রদ্ধা মনেব আবিলতা বিশুদ্ধ কবে। 
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শ্রদ্ধা অন্ধ বিশ্বীস নয়। ইহা জ্বীননির্ভব আত্মপ্রত্যয় । 

কেহ প্রশ্ন কবতে পাঁবেন কোন অ-বৌদ্ধেব এবপ শ্রদ্ধা থাকতে 
-পাবে কিনা । 

অথমালিনীতে এ প্রন্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং তাব উত্তবও দেওয়া 

হযেছে। তা সন্তোষজনক নয এবং অসমীপ্তও | 

বুদ্ধঘোষ প্রশ্ন কবেছেন-_মিথ্যাদৃষ্টিগত ব্যক্তিগণ কি তাদেব 
আগচার্ষেব উপব শ্রদ্ধা স্থাপন কবেন না? তাব উত্তব হল--তীরা 
বিশ্বাস স্থাপন কবেন তবে তা শ্রদ্ধা নয়। ইহা! বাক্য প্রয়োগ মাত্র 
( বচনসম্পটিচ ছনমত্তমেব )। 

শ্রদ্ধা যদি বৌদ্ধদেব নিকট সীমিত থাকে তবে অ-বৌদ্ধদেব 
আচার্ষেৰ প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাকে কি বলব ? বখন তীঁবা কোন বিশিষ্ট 
ধর্মীচার্ষেব বিষষ নিন্দা কবেন তখন তাঁদেন মন নিশ্চয়ই কিছুটা বিশুদ্ধ 

হ্য। 
ইহা কি ( ভাদেব ) দৃষ্টি-মিথ্যাদৃষ্টি ? তাহলে ইহা! অকুশল। এ 

অবস্থায় কৌন অ-বৌদ্ধেব কুশলচিত্ত উৎপত্তিৰ অবকাশ নেই। | 
একথা বলা কি সঠিক হবেনা--শ্রদ্ধাকে ত্রিবত্বের প্রতি সীমিত 

ন। বেখে তাকে কেবলমাত্র একটি বিশ্বীসবপে পব্গিণিত কবা? 

*শ্রদ্ধ। সেই উপলক্ষে বিশ্বাস স্থাপন, বিশ্বস্ততার অভিব্যক্তি, প্রত্যববোধ, 
শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধেন্দ্রিষ এবং শ্রদ্ধাবল 1৮ 

€( 80001715£ 795০1)91095 1). 74) 

শ্রদ্ধা স্বত্ফতি বোধশক্তিব অনুভূতি অথবা পূর্বজন্মে জ্ঞানাহরণেব 
অভিব্যক্তি । 

€৩০) স্মৃতি সতি--/সব ধাতু নিষ্প্ন, স্মবণ কবা। 
স্মৃতি পাশ্চাত্য দৃষ্টির ?01075 বা ম্মবণ-শক্তি নয়। 'মনঃসংযোগ" 

ইহাব উত্তম অন্বাদ। ইহাকে বৃদ্ধি কবতে হয়। কিপ্রকাঁবে 

ইহাকে বৃদ্ধি কবতে হয় সতিপট ঠান সুত্রে তাঁব বিশেষ বর্ণনা আছে। 
যখন, স্মৃতি পরিপূর্ণবূপে বৃদ্ধি কবা হয় তখন অনেক পূর্বজন্স বৃত্বান্তও 
জানা যায়। স্মৃতি আর্-অষ্টাঙ্গিক মার্গেব এক অঙ্গ ৷ 
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স্মৃতি তুলতে না দিযে উত্তম বিষযব উপস্থিত কবে। ইহাব লক্ষণ 

হল--ভেসে না যাওয়া” (অপিলাপন )1 কুমভা এবং পাত্র জলে 

ভেসে যায, ম্মৃতি চিন্তনীফ বিষষে , আলম্বনে ) নিমজ্জিত 

হ্য। 
ইহা! সম্যক্ প্রণিধান যোগ্য যে স্মৃতি কোন প্রকাৰ অকুশল 

চিত্তে সঙ্গে সংযুক্ত নয়। অকুশল চিত্তে (যে মনোযোগ ) তা 

মিথ্যান্থতি (মিচ্ছাঁসতি )। 

ধন্মসঙ্গণিতে স্মৃতিৰ একপ বর্ণনা আছে £-- 

«সেই উপলক্ষে স্মবণে বাখা, মনে ফিরিষে আনা, স্মৃতি হল-_স্মবণ 

বাখা, মনে ধাব্ণা কৰা, ভাসা ভাঁসা মনে বাখা এবং বিস্মৃতিব 

প্রতিপক্ষ , স্ৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-বল, সম্যকৃম্মৃতি 1” 
(87100115. €55০11010959 1১, 16) 

স্মৃতি সম্বন্ধে মিসেস রাইস ডেবিডস্ একপ মন্তব্য কবেছেন £ - 

“বুদ্ধঘোষ স্মৃতি সম্বন্ধে ফু মন্তব্য কবেছেন তাতে তিনি মিলিন্দপ্রশ্মেব 
৩৭, ৩৮ নং প্রশ্নকে অন্ুসবণ কবেছেন। এবং কিছু অতিবিক্তও 

বলেছেন। এবং ইহাঁও প্রতীষমান হয় যে সেই চিত্ত বিষযেৰ 

চিবাচবিত ধাবণাঁৰ অঙ্গে বর্তমান পাশ্চাত্য ধাঁবণাঁষ “বিবেক, নৈতিক 
প্রবৃত্তি'ব সঙ্গে কিছুটা মিল আছে । স্মৃতিকে অনভিজ্ঞ মনে উপদেষ্টা 

মত মনে হয য৷ কুশল এবং অকুশল বিচাঁৰ কবে (কুশলকে ) বেছে 

নেষ। হাঁডি ইহাকে “বিবেক' বূপে অন্থ্বাঁদ কবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

চিন্তাধাবাষ এই বিষষে মনোজ্ঞ ভিন্নতাৰ কলঙ্ক আবোপ কবেছেন। 
পূর্বোক্ত বিষ্ষ স্মৃতি পবিপ্রেক্ষিতে অনাধ্যাত্মিক উক্তি। স্মৃতি একটি 

মনস্তাত্বিক কার্য বা ধাবা বা প্রতিফলিত ক্রিয়। (যা সাধাবণ ম্মবণশক্তি 
এবং বিচাঁব, এ উভযেৰ মধ্যে পৃথকত্ব আনযন না কবে) তাঁদেব 
নৈতিক আকৃতি বা দিক্ উপস্থিত কবে। ( 8000015 [3০170 

102 0০, 16) 

(৩১) হী এবং অপত্রপা- অহিবিক (অহী ) এবং অনোত্রপ্.প 
( অনপত্রপ! ) দেখুন । 
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(৩২) অলোভ -ইহা' লোভেব প্রতিপক্ষ (প্রথম পবিচ্ছেদ ৯ 
নং ব্যাখ্যা দেখুন । 

দান অলোভের মধ্যে গণ্য | ইহা! একটি নিশ্চিত পুণ্যকর্ম বাব মধ্যে 
সক্রিষ পবোপকাবিতাবৃত্তি নিহিত আছে। ইহা তিন কুশল হেতু ব! 
বা মূলেব একটি । জলবিন্দু যেমন পদ্মপত্রে অলগ্ন থাকে সেবপ 

অলোভেব মুখ্য লঙ্গণ হল অলগ্রতা 
(৩৩) অদ্বেষ£ অদৌস--ইহা দ্বেষেব বিপবীত (প্রথম 

পবিচ্ছেদে ৯নং বাখ্যা দেখুন )। ইহা! কেবলমাত্র ছেষ বা পটিঘ 
দ্বযেৰ অন্্পস্থিতি নয? ইহা! একটি পুণ্যকর্মও বটে। 

অদ্বেব এবং মৈত্রী একই পর্ধায়ভূক্ত এবং চাব অপ্রমেয়েব একটি । 
পাঠক এখানে লক্ষ্য কববেন যে চাব অপ্রমেষেব ছুই অপ্রমেষ 

যথা ককণা এবং মুদ্িতা ঘয়েব এখানে উল্লেখ কব! হয়েছে। ইহাব 

কাৰণ হল মৈত্রী অদ্বেষেব মধ্যে নিহিত এবং উপেক্ষা তত্রমধ্যস্থৃতাব 
মধো বিষ্মান। 

অদ্বেষ তিন কুশল মূলেৰ একটি । প্রিষ সুহ্ৃদেব ন্যায অদ্েষেৰ 
লক্ষণ হল অচণ্ুত! বা চণ্ডততাব অনুপস্থিতি ৷ 

(৩৪) তিন কুশল মূল--অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ হল তিন কুশল 
হেতু বামূল। অমোহ উনিশ প্রকাব শোভন চৈতসিকেব মধ্যে উল্লেখ 
কব! হয়নি কাবণ ইহা প্রজ্জেক্জ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয । 

অখসালিনীতে এই তিন কুশল হেতুব বিস্তৃত ব্যাখ্যা বষেছে, তা 
একপ £-_- 

' কোন আলম্বনেব প্রতি অলগ্নতা অলোভেব লক্ষণ যেমন জলবিন্দু 

'পদ্মপত্রে অলগ্ন থাকে। ইহাব কৃত্য হল বিষুক্ত তেব হ্যায় সংগত- 
ভাঁবে গ্রহণ বা বথাবিহিতবপে গ্রহণ ৷ ইহাব অভিব্যক্তি হল পুবীব- 
বাশিতে পতিত ব্যক্তিব ন্যায় গুদাসীন্ত 1” 

“অদ্বেষেব লক্ষণ হল প্রিয় নুহৃদেব হ্যা অচগ্ডতা বা অবিকদ্ধতা। 

ইহাব কৃত্য হল -চন্দন প্রলেপেব স্যাষ বিবক্তি বা উত্তেজনা কপ 
কগ্নতা দমন। ইহা অভিব্যক্তি হল - পূর্ণচন্দ্রের স্ঠাঁয় প্রীতিকব। 



চেতসিক চৈতসিক ৯৫ 

অমোহেব লক্ষণ, কৃত্য ইত্যাদি প্রজ্ছেক্দিয ব্যাখ্যা বর্ণিত হযেছে 

এই তিন হেতুব মধ্যে অলোভ স্বার্থপবতাব প্রতিপক্ষ, অদ্ধেব ছুঃশীলতাব 
প্রতিপক্ষ এবং অমোহ কুশল পবিবর্ধন ন! কৰাৰ প্রতিপক্ষ ।” 

“্দরীনেব কাৰণ হল অলোভ, সুশীলতাঁৰ কাবণ হল অদ্বেষ এবং 

ধ্যানে কাবণ হল অমোহ।” 

“অলোভহেতু প্রযোজনেব অতিবিক্ত গ্রহণ কবা হয নাঃ লোভী 

গ্রযোজনেব অতিবিক্ত গ্রহণ কবে। অঘেষহেতু যা! কম তা গ্রহণ 

কবা হয 2 দ্বেষপবাধণ যা। কম নয় ত৷ গ্রহণ কৰে। অমোহহেতু যা! 

বিশুদ্ধ তা গ্রহণ কব। হয ঃ মোহপবাষণ অবিশুদ্ধ গ্রহণ করে। 

'অলোভহেত, ব্যক্তি স্বয ত্রুটি দর্শন কৰে এবং তা! স্বীকাব কবে কিন্ত 
লোভী তা গোপন কবে। অদ্বেষহেতু ব্যক্তি পুণ্যকে শ্রদ্ধা কবে এবং তা 

স্বীকাব কবে কিন্তু দ্বেষপবাষণ তা নষ্ট কবে। অমোহপবায়ণ ব্যক্তি 
সত্যকে শ্রদ্ধা কৰে এবং তা স্বীকাব কবে কিন্তু মোহপবাষণ সত্যকে 
মিথ্যা মনে কবে 1” 

“অলোভহেতু প্রিয় বিযোগে ছুঃখ উৎপন্ন হয না ঃ প্রেম (অন্ুবাগ) 

'লোভীব অন্তন্নিহিত স্বভাব তাই প্রিষ বিষোঁগ সহ কবতে পাঁবে না। 
অভেষহেতু অপ্রিয় সাহচর্ষে ছুঃখ উৎপন্ন হয না! ১ বিবক্তি দ্বেষপবাঘণেব 

অন্তনিহিত স্বভাব তাই অমিত্র সাহচর্য ববদাস্ত কবতে পাঁবে না । 

অমোহহেতু ব্যক্তি বা পেতে ইচ্ছা কবেন তা না পেলেও ছুঃখান্নুভব 
কবেন নাঃ মোহপবাষণ অন্তপ্নিহিত স্বভাব হেতু চিন্ত! কবে “কোথা 
হতে আমি ইহা পেতে পাবি ইত্যাঁ্ছি 1৮ 

“অলোভহেতু পুর্নজন্মে ছুঃখ উৎপন্ন হয না কাব্ণ অলোভ তৃষণৰ 
প্রতিপক্ষ এবং ছুঃখেব মূলই তৃষ্ণা। অদেষহেতু জবাগ্রস্ত হলে দুঃখ 
উৎপন্ন হয না কিন্তু দ্বেষপবাষণ অতি শীঘ্র বৃদ্ধ হয । অমোহহেতু 

মৃত্যুতেও ছুঃখ নেই কিন্তু মোহপবাষণেব মৃত্যু দুখে প্রদ। অমোহ- 
পবাণেব ছুঃখজনক মৃত্যু হয় না» 

“স্বাধাব্ণ ব্যক্তি ( পৃথগজন ) অলোভ দ্বারা, ভিক্ষুগণ অমোহ দ্বাবা 
এবং সর্বসাধারণ 'অদ্েষ দাবা সাম্য জীবন যাপন কবতে পাঁবেন।” 



৯৩ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

“ইহা নিশ্চিত যে অলোভ দ্বাবা প্রেতলোকে , উৎপন্ন হয় না।' 

সাধাবণতঃ ব্যজ্গণ তৃষ্ণাহেত প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। অলোভ 

তৃধগ-বিপক্ষা। অদ্বেষহেতু নবরে ( অপায়ে) পুনর্জন্ম হয় না। 

দ্বেবহেতু চণ্ডভাব জীবগণ এমন ছুংখপূর্ণ স্থানে জন্মগ্রহণ কবে বেখানে 

কেবলমাত্র চণ্ততা বা দ্বেষ বিদ্তমান। অদ্েষ .দ্বেষু প্রতিপদক্ষ। 

অমোহহেতু তির্থগ্ জীবনে (স্থল-জলচব পণু-পাঁখী-সবীস্থপ বপে) 

পুন্জন্স হয় না। অবিষ্ভ। জনিত মোহীন্ধ জীবগণ তির্ধগ, যোনিতে 

জন্ম নেয়। অমোহ মোহ প্রতিপক্ষ ।৮, 

“অলোভ কামবাসনার আকর্ষণ উপশম কবে। অদেষ দ্েষ 

সঙ্কোচিত কবে । অমোহ অবিষ্ভাজনিত ইঞ্টানিষ্ট বোধে অনীহা! অপসাবণ 

কবে।৮ 

“অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ যথাক্রমে ত্যাগ অহিসা, নির্দোষ 

চেতন! এবং অশুচিতা, অপবিমেষতা এবং মহাঁভৃতে (চা মহাধাতু ) 
জ্ঞান উৎপন্ন কবে।* 

“জলোভহেতু অবাঁধ কামভোগ চবিতার্থতাব স্পৃহা বিনোদিত হয । 
অদ্েবহেতু আর্-অষ্টাঙ্গিক মার্গ (মধ্যপথ) অনুসবণ শিক্ষা সূচিত 
কবে” 

“অনুবপভাবে অলোভ দ্বাবা পবসম্পত্তিতে লোভ জি 
স্তিমিত হয, অছেষ দ্বেষ নিমূ্ল কবে এবং অয়োহ পববর্তী ছুইটি (ঈ্ষ1 
এবং মাঁৎসর্ঘ ) বিনাশ কবে 1» 

“প্রথম ছুই অসুস্তি (কাযা, রেদনারসথতি) ছুই শক্তি 
( অলোভ, অদ্বেষ) দ্বাবা পবিপূর্ণ হয় এবং, শেৰ ছুই অস্নুত্থৃতি 
(চিত্নুস্থতি, ধর্া্স্ৃতি ) তৃতীয় শক্তি (অমোহ) দ্বাৰা পূর্ণতা লাভ 
কবে ।” 

'অলোভ স্বাস্থাপ্রদ কাবণ লোভহীন ব্যক্তি আকর্ষণীয় বিষয়ে 
ধাবিত হয না ববঞ্চ প্রযোজন বোধ” দাবা পরিচালিত হয়, তাই 
সুাস্থ্যে অধিকাবী হয়। অদ্বেষ যৌবনপ্রদ, সেকাবণে দ্বেষহীন 
ব্যক্তি বহুকাল অটুট যৌবন নিয়ে বেঁচে, থাকেন। তিনি. ছোঁগ্সিতে 



চেতৃসিকশ্চৈতসিক ৯৭ 

প্রজলিত হন না বলে দেহে বলীবেখা উৎপন্ন হয না এবং কেশও পক 

হযনা। অমোহ জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী কৰে কাৰণ মোহহীন ব্যক্তি 

প্রতিবপ এবং অপ্রতিবপ রিষয় পবখ কবে অপ্রতিবপ বিষয় ত্যাগ 

কবেন প্রতিবপ বিষয়, গ্রহণ কবেন, তাঁতে তিনি দীর্ঘজীবী হন।” 

“অলোভ ধন সঞ্চযের সহাষক হয কাবণ ত্যাগ (দান ) দাবা ধন 
সঞ্চিত হয) অদ্বেষ বন্ধু বৃদ্ধি করে কাঁবণ মৈত্রী দাবা বন্ধু লাভ হয়, 
বন্ধুহীন হয না। অমোহ ব্যক্তিগত সাফল্যেব সহায়ক কাবণ মোহহীন 
ব্যক্তি নিজ শ্রীবৃদ্ধিব নিমিত্ত কাজ কবেন এবং জীবনকে সেরূপে গঠন 

কবেন।” 

“অলোত দেব-জীবনে উন্নীত কবে। অদ্েষ ব্রহ্মজীবনে উন্নষন 
কবে। অমোহ আর্য জীবনে উত্তবণ করে ।” 

“অলোভহেতু লৌভহীন ব্যক্তি স্বোপাজিত ধন-সম্পদ লাভ কবে 
এবং পব-সম্পত্তি দর্শন কবে জনগণেব মধ্যে পবিতুষ্ট থাকেন এবং 

অলোভহেতু তাব ধ্বংসেও বিচলিত হন না, শোক-সন্তপ্ত হন 'না। 
অদেষহেতু দ্বেষহীন ব্যক্তি অন্তেব অজিত ধন-সম্পদ দর্শনে সুখী হন 
কাবণ মৈত্রীপবায়ণ ব্যক্তি বিকদ্ধাচাবীদেব মধ্যেও দ্বেষপ্রবৃত্তিহীন 
থাকেন। অমোহহে হু মোহহীন ব্যক্তি নিবপেক্ষ ব্যক্তিগণেব মধ্যে 
সুখে বাম কবেন কাবণ মোহহীন ব্যক্তি সকল প্রকাঁৰ আকর্ষণ 
বজিত।» 

“অলোভহেতু অনিত্জ্ঞান লাভ হয। লোভী ভোগলালগ্নাহেতু 
অনিত্যকে অনিত্যবূপে দর্শন কবে-না। অদেষহেতু ছুঃখজ্ঞান উৎপন্ন 
হয। মৈত্রীযুক্ত ব্যক্তি ছুঃখেব কাঁবণ পবিত্যাথ কৰেন এবং সর্ব-বিবষে 
ছুঃখ দর্শন কবেন। অমোহহেতু অনান্বজ্ঞান উৎপন্ন হয। মোহহীন 
ব্যক্তি বিষয়জ্ঞানে বুৎপৃত্বিশীল এবং বিষযকে যথাষথ পে দর্শন 
কবেন। তিনি চালকহীন পঞস্বন্ে শূন্যতা দর্শন কবেন ।» 

“চিত্তেব তিন অবস্থা ( অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ ) অনিত্যঙ্ঞান 
“2 পু 



৯৮ অভিধর্ার্থ সংগ্রহ 

ইত্যাদি উৎপন্ন কবে সেবপ এই তিন অবস্থাও স্রিলক্ষণ ( অনিত্য, 
ছুঃখ, অনাত্ম ) জ্ঞান দাবা উৎপাদিত হয 1” 

“অআনিত্য বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অলোভ, ছুঃখ বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে 

অদ্বেব এবং অনাত্ম বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অমোহ উৎপন্ন হষ 1” 

“ইহা (সর্বসংস্কীব ) অনিত্য জেনে কে তৃষ্ণা উৎপাদন কববে ? 

সর্ববিবঘক ছুঃখ জেনে কে অপব একটি ছুংখ, ভীষণ চণ্ড প্রকৃতিব ছ্েষ 

দ্বাবা উৎপন্ন কববে? সর্ববিবঘ অনাত্ম জেনে 'কে আবাব মোহে 
পতিত হবে ।” *. ও 

[ অথসালিনী _পুঃ ১৩৭ -১৩৯ ( 99০ 1189 12%0051101 %0] 

ছু 9.167-150) ] র্ 

(৩৫) তত্রমধ্যস্থৃতা £ তত্রমজ.ঝত্ততা-_তত্র সেখানে অর্থাৎ 

বিবঘ সম্বন্ধে, মজ ঝত্ততা _ মধ্যন্থৃতা বা চিত্ত সাম্যতা। 

বিববেব প্রতি নিবপেক্ষতা ইহাঁব লক্ষণ। ইহাকে সাবথীব স্থুদন্ত 
অশ্বযুগলেব প্রতি সমদৃষ্টি নিক্ষেপেব'সঙ্গে তুলনা কৰা হয় । 

তত্রমধ্যস্থত এবং উপেক্ষাকে কোন কোন ক্ষেত্রে সমার্থে ব্যবহাৰ 
কবা হযেছে। এই তত্রমধ্যস্থতাকে। চাঁব-অপ্রমেষেব 'এক উপেক্ষাবপে 

গণ্য কবা হযেছে । জআুতবাং অপ্রমেষেব মধ্যে উপেক্ষা উৎপন্ন হয ন1। 

এই ত্রমধ্যন্থভাকে সপ্তবোধ্যঙ্গেব এক বোধ্যঙ্গ ( বৌধিলাভেব অঙ্গ ) 

বপে উন্নীত কবা হযেছে। তত্রমধ্যস্থতা উপেক্ষা বেদনা নহে, এই 
পৃথকত্ব হৃদযঙ্গম কবতে হবে। কোন কোন'সময এই' ছুই চৈতসিক 

একপ্রসঙ্গে উিপেক্ষা সহগত কুশল চিত্বগুলিব একই চিত্তে উৎপন্ন 
হয/। ১1 | 

এই তত্রমধ্যস্থৃতা চৈতসিককে মনস্তাত্বিক এবং নৈতিক উপেক্ষা 
বপেও ধাবণ! কবা হয়। (প্রথম পবিচ্জেদে '৪২ নং ব্যাখ্যা 
দেখুন )। 

(৩৬) কাধ-প্রশ্রদ্ধি ও চিত্ব-প্রশ্রদ্ধিঃ কায় পস্ 'সদবি__চিত 

পসসদৃধি £ পস্নদধি নিশপন্ন হযেছে প+%সম্ভ সংযুক্তি দাবা শান্ত 



চেতসিক-চৈতসিক 1৯৯ 
কবা, প্রশান্ত হওযাঁ। প+সমভ+তি-পসসধতি-পসসদধি। 

নিসসদধি অর্থে বুঝায- প্রশান্তি, শাস্ততা প্রশান্ততী, শাস্তিমষতা । 
ইহাব লক্ষণ হল রেশ দমন বা ইন্দ্রিষ লোলুপতা প্রশমন বা 

উপশম € কিলেসদব্থবুপসম )। ইহা' বৌদ্র তীপদগ্ধ ব্যক্তিব নিকট 
শীতল বৃক্ষছাঁধ! সম। প্রশান্তি'ওদ্বত্যেব প্রতিপক্ষ। ইহা! পূর্ণভাবে 
বর্ধন কবলে. বৌধি লাভেব অঙ্গ (বোজ.ঝংগ.) বপে পবিণত হয । 

,। এই প্রশান্তি ছই প্রকাব বথা, কাষ-প্রশান্তি এবং চিতত-প্রশাস্তি । 
এখানে কাঁয় জভদেহ বপে ব্যবহৃত হয নি। ইহা চৈতসিক,দেহ 
(নামকাহ) যথা! বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কাব। ইহা! ম্মবণ বাখা প্রযোজন যে 
প্ববর্তীচৈতসিকগুলিব “কাযকে'ও এই একই অর্থে ব্যবহাঁব কৰা 
হয়েছে। চি বলতে (চৈতসিক সহ) সম্পূর্ণ চিন্তকে বুঝাধ। এ কাঁবণে 
চৈতসিক মূ এবং সম্পূর্ণ চিত্তের মধ্যে পবখ বযেছে। এই একই 
প্রকাব বিশ্লেষণ অন্ত্তি যুগলেব প্রতিও প্রযোজ্য ।' ' ২ 

- (৩৭) কাষ-লঘৃতা ও চিত্ত লঘৃতা : কায়-লহুতা ও চিত্-লন্ুতা_- 
'লঘু'থেকে উৎপন্ন (সংস্কৃত লথুতা ), (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাবেব.) 

. প্রসাবতী, ভযহীনতা। লঘুতা হুল চিত্-চৈতসিকেব ভাবহীনতী 
( হালকাভাব )। চিত্ত-টৈতসিকেৰ ভানাক্রান্ত ভাব বিদুব্ণ ইহাব: 
লন্বণ। ইহাকে ভাবী বোঝা নিক্ষেপেব সঙ্গে তভুলন! কৰা হ্য। যে 
ভ্যান এবং মিদ্ধ চিত্-চৈতসিককে ভাবী এবং অনমনীয (কঠিন) কৰৈ। 
লঘুত। তাঁর বিপক্ষ রর , র 

(৩৮) কাষ-যৃছুতা ও চিন্ত-মু্তা £ কাষ-সুছূতা ও চিভ-মুভ্রতাঁ- 

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল চিত্ব-চৈতসিকেব কঠিনতা এবং বাধকতা। (প্রাতি- 
বন্ধকতা )দমন। ইহা € চিন্তচৈতসিকেৰ ) কঠিনতা দূব..কবে বিধ্য 

গ্রহণে নমনীযতা আনে। চাঁমভাকে জল ও তৈল সিক্ত কবে কোমল 
ও মন্ণ কাব সঙ্গে ইহাব তুলনা কব! .যেতে পাবে। ইহা দুটি 
€ মিথ্যাদৃ্টি )..এবং মান ( আত্মমর্যাদীবোধ ) বা চিতচতসিকেব 
কঠিনতা আনে তাঁব বিপবীত। , ১,77৭ 

! ৰা 
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(৩৯) কায কর্মণ্যতা ও চিত্ত-কর্মণ্যত। £ কা-কম.মএএ্ত! ও চিত 

কম. মঞ ঞতা। - কমম+ঞয+ ত1- কমমঞ্যতা - কমমএঞঞতা। 

সাধারণ অর্থে, কর্ম-সম্পাদনতা, কার্ষকাবিতা ৷ 

ইহাৰ মুখ্য লক্ষণ হল, চিত্ত-চৈতপিকেব কর্মসম্পাদনে অকর্মণ্তা 
ও অন্ুপযোগিতা দমন ৷ ইহাকে তণ্ত ধাতুকে যে কোন কাজে ব্যবহাব 

যোগ্য কবাব সঙ্গে তুলনা! কবা যাঁষ। ইহা! অন্যান্ত নীববণগ্তলির 
প্রতিপক্ষ । অথসালিনী অন্থুসাবে এই ছুই সম-চৈতসিক কুশল বিষষে 

প্রসাদ উৎপন্ন কবে এবং ইহাকে স্তুবর্ণ খণ্ডেব স্যায় প্রয়োজনীয় কাঁজে 

ব্যবহার কবা যায় । 

(৪০) কায়-প্রগুণতাঁ ও চিত্ত-প্রগুণতা৷ ;: কাঁয়-পগণ্ডঞ্ঞতা৷ ও 
চিত্ত-পগুঞ্ঞতা--ইহা চিত্ত-চৈতসিকেব দক্ষতা, নিপুণতা।। চিত্ত- 
চৈতসিকের কগ্নতা (ছূর্বলতা৷ ) দমন কব! ইহাঁব মুখ্য লক্ষণ। ইহা, 
অশ্রদ্ধাব প্রতিপক্ষ । 

(৪১) কায়-খজুতা ও চিত্ব-ঝজুতা £ কাযুজ.জুকতা ও চিত্ত 
জ.জুকতা-_-ইহা! চিত্তের খজু ভাব বা শ্তাষ পবায়ণতা ( সাঁধুতা )। ইহা! 
শঠতা, গ্রতাবণা এবং ধূর্ততাব বিকদ্ধ লক্ষ্য। খজুতা বা সবলতা ইহাৰ' 
মুখা লক্ষণ। 

(৪২) এই উনিশ প্রকাব শোভন চৈতসিক সকল প্রকার শোভন 
চিত্তে সাধাবণ বপে বিদ্ধমান থাকে কিন্তু এক অকুশল চিন্তে সকল 
প্রকাৰ অকুশল চৈতসিক বিদ্কমান থাকে না। সকল শোভন চৈতসিক 
ব্যতীত কোন কুশল চিত্ত উৎপন্ন হতে পাবে না। এই শোভন 
চৈতসিক গুচ্ছেব সঙ্গে শোভন চিত্ত অন্নযাধী অন্ান্য শোভন চৈতসিকও 
উৎপন্ন হতে পাঁবে। 

(৪৩) বিবতি-_বি+/বম্১ বমিত হওয়া। বিবতি অর্থে 
বমিত না হওয়া, বিবাম নেওয়া । 

অথসালিনী অন্্সাবে বিবতি তিন প্রকাব, যথা সমপত বিবি, 
সমাদান-বিবতি এবং সমুচ্ছেদ-বিবতি ॥ 



চৈতসিক-চৈতসিক রর 
সম.পত্ত"বিবতি হল-নিজেৰ জন্মকুল, ব্যসঃ শিক্ষা ইত্যাদিব 

“বিবেচনা অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিবত হওয়া । 

সমাদীন-বিবতি হল-_নিজেব ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান বিবেচনাষ অকুশল 

কর্ম সম্পাদন থেকৈ বিবত হওয়া । দৃষ্টান্ত স্ববপ বলা যায় একজন 
বৌদ্ধ প্রাণিহত্যা, চুবি ইত্যাদি কর্ম থেকে বিবত হন কাঁবণ তিনি এ 
সকল হত্যা, চুি প্রভৃতি থেকে বিবতির শীল পালন কবেন। 

সমুচছেদ-বিবতি হল--আর্ধ শ্রাবকেব লোভ ঘ্বেষ মোহ প্রভৃতি 
তিন অকুশল মূল বিনাশে সর্বপ্রকাব অকুশল বিবতি। 

পূর্ববর্তী ছুই বিবতিতে কুশলনীতি লঙ্ঘন হওষাব সম্ভাবনা থাকে 
তবে অহদেব ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই কাবণ তাঁবা সকল প্রকাৰ 
ইন্দ্রি কামন! ( তৃষ্ণ! ) ক্ষঘ কবেছেন। 

এ ক্ষেত্রে যে তিন বিবতিব অবতাব্ণা করা হল তা মিথ্যা ভাষণ, 
অকুশল কর্মসম্পাদন এবং মিথ্য। জীবিক। অর্জনকে নির্দেশ করে । 

প্রকৃতপক্ষে এ তিন বিবতি-চৈতসিক কেবলমাত্র লোঁকোত্তব চিন্তে 
উৎপন্ন হয। অন্য চিন্ডেব ক্ষেত্রে তা পুথকবপে উৎপন্ন হয কাবণ 
তাতে তিন চেতনা বিদ্যমান । 

যখন এই তিন বিবতি লোকোত্তর চিত্তে উপস্থিত থাকে তখন 
তাঁদেব মার্গাক্সৰূপে অভিহিত কবা হষ এবং তা শীল পর্যায়ভূক্ত হয়। 
সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ সঙ্ল্প ঝ৷ প্রগ্ প্রবর্তন কৰে তৎসঙ্গে যথাক্রমে 
প্রজ্রেঞ্রিয় এবং বিতর্ক /চতসিক যুক্ত থাকে৷ জম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ 
স্বৃতি এবং সম্যক সমাধি যা সমাধি ( তন্মযতা) প্রবর্তন কবে তাতে 
বথাক্রমে বীর, স্মৃতি এবং একাগ্রতা চৈতসিক যুক্ত থাকে। 

সম্যক বাক্য বলতে মিথ্যাভাষণ (মুসাবাদা )১ পিশুন বাক্য 
(পিস্থনবাচা ) কর্কশ বাক্য ( ফকসবাঁচী) এবং অর্থহীন বাক্য 
€ সমপ্রপফলাপা ) বিবতিকে বুঝায। 

সম্যক কর্ম বলতে প্রাণিবধ, চবি এবং মিথ্যা কামাচাব থেকে' 
'বিবতিকে বুঝীষ (পাণাতিপাঁত, অদিন_লাদান, কাসেসুন্দুমুচ ছাচাব ) 



১০২ অভিধমীর্থ সংগ্রহ 

সমাক আঁজীব বলতে বিষ, মাদক ভুব-, অস্ত ফাস এবং হতাঁব 

জন্য জীব বাণিজ্য থেকে বিবতিকে বৃঝায় ৷ 
(38) অপ্রমেয় ই অপ্ পমঞ্এঞ - এই কৃশলগুলির আলম্বন 

অসংখ্য জীব তাই তীদেব অপ্রমেয় বলা হয়। তাদের ত্রহ্মবিহারও 

বলা হয়। ২ 

মৈত্রী, (মেত্বা ) ককণীঃ মুদ্দিতী এবং উপেক্ষাই চাব অপ্রমেয় 
পূর্বে বণ্িত হয়েছে_মৈত্রী এবং উপেক্ষা, অন্বেষ এবং তত্রমধ্যস্থতার 

মধ্যে প্রতিভাত হয। এখানে এ ছুই বিষয়েই বলা হল । 

(8৫) মৈত্রীঃ মেততা - মিতু ধাতু নিম্পন্ন, কোমল হওয়া, 
ভালবাঁসা। সংস্কৃত অন্ুসাবে মিত্রস্ত ভাব» মৈত্রী। ফা মনকে 

কোমল কবে অথবা মিত্রতা স্বভাবই মৈত্রী । 
শুভেচ্ছা, পৰোপকাবিতা, হিতচিন্তা প্রভৃতি মৈত্রী প্রকৃত 

প্রতিশব্দ । মৈত্রী কামাসক্তি নয। মৈত্রীব প্রতক্ষ শত্রু হল “ক্রোধ: 
এবং পবোক্ষ শত্রু হল প্রেম (প্রণয়াশক্তি )। মৈত্রী কোন বাতিক্রম 

ব্যতীত সর্ব জীবেৰ প্রতি প্রসাবিত হয । সর্বসত্ব সঙ্গে একাত্মবোধেই 
মৈত্রীর বিকাশ। 

সর্বজীবেব প্রতি অকপট ( আন্তুবিক ) শুভেচ্ছা, এবং মঙ্লেচ্হাই 

মৈত্রী। ইহা! দ্বেষ প্রশমন কবে। নিঃস্বার্থ পবোপকাব ইহাব 
লন্গণ। 

(৪৬) ককণা --+/কব, কবা, তৈয়াব কৰা +উণী । 

অন্তেব ছুঃখ-ছুর্শ। দর্শনে তা অপনোল্নেত জন্য হৃদয়ে যা 
সদ-্রবৃত্তি জাগ্রত কবে তাই ককণী। অন্যেব হুঃখ বিমোচনে উন্ম,খ 

হওয়াই ককণা। 

দুঃখবিমৌচনেচ্ছাই ইহাব মুখ্য লক্ষণ। হিংসা ইহাব প্রতন্গ 

এবং দৌধ্রন্ত ( ছুর্মণতী ) ইহাব পবৌক্ষ শত্রু । ককণা সব ছুঃখনীড়িত 
জীবগণেৰ প্রতি প্রসাবিত হয়। ইহা নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান কবে? 

(8৭) মুদিতা-_ «যুদ্ ধাতু নি্পন্, তুষ্ট হওয়া । 

রন 
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ইহা! কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ বা! অন্েব আনন্দে আনন্দিত 

ওযা নয। ইহাব প্রত্যক্ষ শক্ত হল ঈর্ঘ! এবং পৰোক্ষ শত্র হল 

পবিহীস (পহাস)। অন্যেব সৌভাগ্য অনুমোদন ইহাব মুখ্য লক্ষণ। 

মুদিতাব আলম্বন উন্নতিশীল জীব। ইহা অবতি বিনাশ কবে এবং 

ইহী অন্যেব -সৌভাগ্য দর্শনে ব্যক্তিব ম্বতঃ্ুর্ত আনন্দ-প্রকশিক 

অভিনন্দন? ' ''- 1. ২ 

(8৮) উপেক্ষা-উপ-নিবপেক্ষ নি: ন্যায়সঙ্গত ভাবে + 

/ইক্থ, দেখা, দৃ্টিপাতি কবা, তাঁকান। , 

উপেক্ষা হল লোভ ও দ্বেষ ব্জিত নিবপেক্ষ দর্শন ইহা! মনের 

সাম্যাবস্থা। বাগ (ইন্দ্রিধ-অন্ুবাগ ) ইহীব প্রত্যক্ষ শত্রু এবং 

নির্বোধ-উপেক্ষা ইহার পৰোক্ষ শক্র। লোভ এবং ঘ্বেষ উপেক্ষা 

দাবা. পরিত্যক্ত হয। নিবপেকষ“ভাব (নিবপেক্ষতী ) ইহাব ৮ 
লব্দণ । - 

এখানে উপেক্ষা বলতে কেবলমাত্র নিবপেক্ষ বেদনাকে বুঝায় না 

কিন্তু ইহাতে প্রকৃত পুণ্য বিগ্যমানতাও ।সৃচিত কবে।। তত্রমধ্যস্থতা 
ইহাব অনুকূল অর্থবহ শব্দ তাও উপেক্ষা অবস্থাব ( অর্থেব ) ক 
দিক. প্রকাশিত হয। (প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যা, নং ১০, ৪২ দেখুন )। 
এই উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ বপে উন্নীত হযেছে। ং 

উপেক্ষা, উত্তম-অধম, 'প্রিষ-অগ্রিঘ, মনৌজ্-অমনোজ্ঞ, সুখ-ছুঃখ 

এবং এবপ স্কল বিকদ্ধ যুগলে বিগ্বমান থাবে । 

(৪৯) চাৰ অগ্রমেষ সম্বন্ধে মিসেস বাইস ডেবিডস্, রাড নিয় 
আলোকদর্শ ব্যাখ্য পঠনযোগ্য £₹_ 

“এই চাব অপ্রমেষেব অনুশীলন । সম্বন্ধে ই 'ডেবিডস্ এব 

3. 8. 8৮ %7 2015 তত দেখুন, এবং তাঁদেব' বিমুক্তিদায়ী ফল 
প্রদান ক্ষমতা সম্বন্ধে 14. 7. 38 দেখুন ।, বুদ্ধঘোষ পাঠিকদেব -আবাব 

এ সম্বন্ধে তীব বচিত বিশুদ্ধিমার্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাঠে জন্য নিদেশ 
দেন (1০ 0187) 1১২বং ঢ9109-ব 93190) 81018018190), 
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ঢ. 243 ভ% ৪50) - এ ক্ষেত্রে চিত্তৈব অলিম্বন 'সীমিত হবে যদি 
ঘোগী সীমাবদ্ধ বা দীমিত সংখ্যক জীব নিষে মৈত্রী ভাবনা কবৈন 
আব আলম্বন হবে অসীম বা অপ্রমেয় ধরি যোগী অসংখ্য জীবেব 

প্রতি মৈত্রী প্রসাবিত কবেন। 

ধ্রন্ধ বিহাঁবেৰ প্রন্কৃতি এবং পবস্পব ভূমিগত সন্বন্ধ বিষয়ে এ গ্রন্থ 

অর্থকথাচার্ধেব বক্তব্য কম নয় (09-193-195 )। প্রথমতঃ তাঁদের 

নিথ্যা অভিবাক্তি সহ (বিপত্তি) বিশদবর্পে বর্ণনা কবা হযেছে? 

স্সেহাকর্ষণ ( সিনেহসম্ভবে ) মৈত্রীব মিথ্যা অভিব্যক্তি। মৈত্রীব 
আবশ্যকীষ নিদর্শন হল পরোপকাব প্রবৃত্তি ইত্যাদি। অশ্রু বিসর্জন 
এবং তদ্রপ অভিব্যক্তি ককণা! প্রদর্শনে লক্ষণ নয় ববঞ্চ অন্যের ছুঃখ 

বহন কব! এবং তাঁব লাঘব কবাই প্রকৃত ককণা। উচ্ছহাস্ত বা তদ্রুপ 
অভিব্যক্তি সত্যিকাব মুদিতা প্রকাশক নয় বৰঞ্চ অন্যেব স্থথ-সৌভাগ্যে 
আনন্দবোধই ম্ম্দিতা। অবিষ্ভাপ্রন্থত যে উপেক্ষা তা মানবজীতির 
কর্ম এবং ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম । 

তাঁবপব তিনি চাব অসামাজিক মনোভাব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন 
বা-নৈতিক সংঘম দ্বাবা সখূলে বিনাশ কবা যায়, তা হল-_দ্ধেষ 
(ব্যাপাঁদ ), নিষ্টুবতা ( বিহেস ), দ্বণা( অবতি ) এবং অন্ুবাগ (বাগ )। 
দেখা যায় প্রত্যেক কুশলেব ঘিতীয় বিকদ্ধপক্ষ আছে। ইহাঁকে তিনি 
নিকট শক্রবপে আখ্যা দিষেছেন কাবণ ইহা দ্বাবা নৈতিক বিরুদ্ধপক্ষেব 
চেষে অন্ততঃ পবোক্ষে আক্রান্ত হওয়া বায়। এই শৈষোক্ত বিষয়গুলি 
পাহাড়ে-জঙ্গলে ওত পেতে থাকা শক্রব মত। মৈত্রী এ্রবং প্রতিশোধ 

প্রবৃত্তি সহ-অবস্থান কবতে পাঁবে না। শ্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে জয় 
কবতে হলে নির্ভযে মৈত্রীব অনুশীলন কবতৈ হয়৷ যেখানে মৈত্রী 
এবং তাৰ আলম্বন (পাত্র ) সমজাতীয সেখানৈ মৈত্রী কামস্পহা দ্বাৰা 
আক্রান্ত হয। এক্ষেত্রে মৈত্রী অন্নশীলনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন 
কবতে হয। আঁবাৰ কার নিকটতম শক্র নিষ্ঠুবতা থেকেও য। 
গোপনে অনিষ্টকারক তা হল ব্যক্তিব ঈগ্িত বিষয় অপ্রান্তি বা 
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লবিহানিতে আত্ম-অসম্তপ্টি এবং মানসিক অবসাদ। অগ্ুৰপভাবে 

ব্যক্তিব বৈষযিক সুখ বা! প্রাপ্ত স্ুখেব অন্তর্ধান হেতু অন্তেব মুখ 

সৌভাগেৰ গুণাবধাবণ সম্ভব হয না। সর্বশেষে পুথগজনেব ড্ঞানহীন 

উপেক্ষা বশতঃ তাঁব। বান্িক আকর্ষণ ঈম্পীত হতে পাবে না, সে হেতু 

ভাবা কোন বিষয়েব সীম! অতিক্রম কবতে পাবে না এবং কার্ষ-কাবণ 

সম্বন্ধঙ্ঞনিও অধিগম কবতে পাবে না । 

তাৰ অবশিষ্ট মন্তব্য “চাব ব্রহ্মাবিহাৰ ভাবনাব' পবিণতি, তাদেৰ 

অনুশীলন পদ্ধতিব বিশেষত্ব এবং পবিশেষে অপ্রমেয় শিক্ষা কৌশল 
-বিষষ সম্বন্ধে কব হয়েছে৷ এ ক্ষেত্রে তিনি হাড্ডি (7215) প্রদত্ত 
ম1 ও চাব ছেলেব দৃষ্টান্তেব পুনকল্লেখ কবেছেন। “ছেলে বড় হোক" 
মাযেব এ ইচ্ছ৷ মৈত্রী, “বোগমুক্ত হোক" এ বাসনা ককণা, যুবক প্ুত্রেব 
অর্জিত এবং মাতাকে প্রদণিত দ্রব্য সামগ্রীব বন্ষণাবেক্ষণ হল মুদিতা 
এবং পুত্রেব সমৃদ্ধিতে মােব স্নেহ যেন বাঁধা না হযে দীড়ায়, তাই হল 
উপেক্ষা । 

তিনি সম্পূর্ণ ভূলে গেছেন যে এই অপ্রমেষ অন্ুশীলন মনকে 
অন্তেব মনস্তাত্বিক হিতেব প্রয়োজনে তাদেব সেবাব নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত 
কৰা হয এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব জীবন একাবণে সমলিত। পাশ্চাত্যবাসী 
পাখিব বস্তু দানেব উৎসাহ-আতিশয্যেব কীবণে অপ্রমেষেব প্রকৃত 

মূল্যকে এখনও অভিনন্দন কবতে সমর্থ হয়নি। বৌদ্ধধর্ম মনস্তাত্বিক 
সংযম ছ্াবা অনিয়ন্ত্রিত লাগামহীন সব্প্রবৃত্তিতে বিশ্বাস কবে না।” 
'(89001719. 755০1)01059 0 65-67)। 

(৫০) পঞ্কঞ্িক্তিয় £ প্রজ্জেব্দিয়--প - যথাযথভাবে, জ্ঞা, জানা, 
প্রজ্ঞা, সম্যক্-জ্ঞান বা যথাভূত দর্শন । 

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল £ বথার্থ স্বভাব জ্ঞান বা আলম্বনেব বথার্থ 
ভাব জ্ঞান? প্রজানন বা পাবমাণ্থিক ভাবে জানা ( বথাসভাব- 
-পঁটিবেধো৷ বা! অকৃখলিত-পাটিবেধো )1 
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প্রকৃত স্বভাব জানতে ইন্ত্রত্ব কবে বলে এবং অবিষ্ঠা দুবীভূত, ককে 

বলে প্রজ্ঞাকে ইন্দ্রিয় বলা হষ। 

অভিধর্মে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অমোহকে পবস্পবেব অর্থবোধক 

শব বপে ব্যবহাব কবা হয়। এখানে প্রজ্ঞা বলতে জ্ঞানসম্প্রযুক্ত 

চিত্তকেই বুঝাষ। তিন কুশল হেতুব এক হেতু অমোহকেও প্রজ্ঞা 

পে ধাবণা কৰা হয। চাঁব খদ্ধিপাদেব ( খদ্ধিলাভেব উপাষ ) এক 

ধদ্ধিপাঁদ ( প্রজ্ঞাবপে ) কীমংসা বা মীমাংসা নাম ধাবণ কবে। যখন 

সমাধি ছাবা পবিত্রতা লাভ কবে তখন প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা -( উন্নততব 
জ্ঞান ) নাম ধাবণ কবে। উন্নততব ভাঁবে বর্ধিত প্রজ্ঞাই বোধ্যঙ্গ যথা 
ধর্মবিচয এবং মার্গাঙ্গ সম্যকৃদৃষ্টি , সম্যক সঙ্কল্ন। প্রজ্ঞাব সর্বশেষ 
পবিণতি বুদ্ধেব সর্বজ্ঞতা । | 

প্রজ্ঞাব সঠিক অর্থ হল যথাভূত দর্শন অর্থাৎ অনিত্য, ছঃখ এবং 
অনাত্ম দর্শন 

ইংবেজী শব্দ £98501) ( বিচাব ), 106611901 ( ধীশক্তি ),. 

110518171 ( অন্তর্দশশন )১ 1070%160%5 (জ্ঞীন ), ডা1500]) 

(প্রজ্ঞা), [006111590০০ (বুদ্ধিম শ্ঁ) প্রভৃতি প্রজ্ঞাব আংশিক অর্থবহ, 
এশবগুলিব কোনটাই পালি প্রজ্ঞ৷ শবেব সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ কবে না। 
॥7015089 (জ্ঞান ) এবং %/1500]) (প্রজ্ঞা ) শব্দ ছুটি অবস্থা 
পবিপ্রেক্ষিতে ব্যবহাব কবা হুষ মাত্র। 

মিসেস্ বাইস ডেবিডস. এই শব্দেব (প্রজ্ঞাব) এক অঁতীব মনোজ্ঞ, 
মন্তব্য কবেছেন। তিনি লিখেছেন £ র 

ইউবোপীষ ভাঁষাব প্রজ্ঞাব প্রতিশব্দ বাছাই কবে ব্যবহাঁব কব! 
বৌদ্ধ দর্শনেব এক জটিল সমস্যা । আমি পর্যায় ক্রমে £58$07 
€( বিচাব ) 80051190 ( ধীশক্তি), 17915 ( অন্তরদর্শন ), 

90191009 ( বিজ্ঞান ), 071015569:10170 ( বোধশক্তি ) এবং 1000- 

চ্চ1508০ (জ্ঞান ) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহাব কৰা বিবষে চিন্তা কবেছি। এ 
শব্দগুলি দর্শন সাহিত্যে বিভিন্ন গুণাত্মক অর্থে- ব্যবহাৰ কবা হয়েছে 
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এবং হচ্ছে, তাতে ষে অর্থ প্রকাশ কবে তা৷ জনপ্রিষ বটে তবে অস্পষ্ট । 

মনস্তাত্বিক (এবং নিশ্চিত বা! তুবীষ ইত্যাদিও প্রকৃতপক্ষে খুব স্পষ্ট 

অর্থবহ শব্দ নয । 
তবে সেবপ প্রত্যেকটি শব এই বা রে যে কোন অর্থবাহক 

হোঁক না! কেন তা প্রজ্ঞাকেই নির্দেশ কবে। প্রজ্ঞা শব্দেব অর্থ কি 

মনঃকৃত্য বা কোন মনঃকৃত্যেব সমগ্টিফল বাঁ উভয, সে কাঁবণে বৌদ্ধেব 

পক্ষে প্রজ্জাব প্রকৃত প্রতিশব্দ নির্বাচন এক দৃবহ ব্যাপাৰ। প্রজ্ঞা 

কি অর্থে ব্যবহৃত হযেছে তা ষদ্ি স্মত্রপিটক থেকে সব উদ্ধাব কবা 

যায তবে প্রজ্ঞা অনুবাদ সম্ভব । এখানে ছুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধবা যাক, 
মধ্যম নিকাঘ (১ম) পু ২৯২ যিন প্রজ্ঞাবান তিনি. ছঃখ কি (চাঁ 

আর্ধসত্য ) জানেন (পজানাঁতি ) তাই তীকে ধর্মস্থিত বলা হয। 
দীর্ঘ-নিকাষ (১ম) পৃ ১২৪ ঃ গৌতম জিজ্ঞাসা কবছেন £ এই প্রজ্ঞা কি? 
কি বকম মানসিক উন্নতি সাধনে প্রজ্ঞাব স্ফুবণ হয? তিনি বললেন 

যথা ধ্যানলাভ, অনিত্য দর্শন জ্ঞান, অনাত্মজ্ঞান, খদ্দিবল, দিব্যকর্ণ, 
প্বচিত্ত বিজানন, পূর্বনিবাসঙ্ঞানঃ দিব্যচক্ষু এবং সকল প্রবাব আবিলতা! 
বর্জনই জ্ঞানলাভ। বুদ্ধঘোষও ( বিশুদ্ধিমার্গ -অধ্যায »1 ) প্রজ্ঞাকে 

সংজ্ঞ। এবং বিজ্ঞান থেকে পৃথককপে বর্ণনা কবেছেন। অর্থাৎ 
কেবলমাত্র ইক্ডিষবিষয এবং ত্রিলক্ষণ (যথাক্রমে অনিত্য, ছুঃখ, 
অনাত্ব) কি তা! নয, তাৰ সঙ্গে মার্গ কি তাঁৰ বিচাঁবকেও পর্যাপ্ত বলে 
তিনি মনে কবেন। তাব মত অছুসাবে তাহলে ইহাকে (প্রজ্ঞা) 
উন্নত পর্যাঘেব মানসিক ধীশক্তি বল যেতে পাবে। এবং গৌতমেব 
উত্তবে এ সকল শব্দগুলিকে মানসিক কার্ধপ্রক্রিযা বপে বর্ণনা কৰা 

ইযেছে। তৎসত্বেও ইহা পবিষ্কাব যে সেই শব্দ (প্রজ্ঞা) কেবলমাত্র 
সাধাবণ মানসিক প্রক্রিষাৰ কোনৰপ জটিলতা অর্থে ব্যবহৃত হযনি 
বব ইহা চিন্তবীথিতে বিজ্ঞপ্তি পর্যাষে অনুশীলিত এক প্রকাব মানসিক _ 
ক্রিযা যা বৌদ্ধ সাঁধকেব নিকট বাহ্যতঃ সত্য । তাই আমি মনে কৰি 
এই শব্দগুলি যথা £98500 ( বিচাঁব ), £151190% ( ধীশক্তি ) এবং 
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10009151910018% ( বোধশক্তি) বাদ দিয়ে (প্রজ্ঞাব স্থলে) 
ড719001] (প্রজ্ঞা) বাঁ 9০161809 (বিজ্ঞীন) বা 0109571905৩ ( জ্ঞান ) 

বা। 91080930101 ( দর্শন ) ব্যবহাৰ কবা উচিত। ইহা! হৃদবঙ্গম 
কবতে হবে যে কোন ব্যক্তি বিশেষ কতকগুলি শিক্ষাব মধ্যে নিহিত 

প্রজ্ঞাকে চিত্তশক্তি প্রয়োগ দ্বাব। উপলব্ধি কবেন। 
(900011191 75500001055 0 17-18 ) 

চৈতসিকেব বিভিন্ন সম্প্রযোগ 

৩, তেসং চিন্তীবিযুত্তানং৩। যথীযোগমিতে! পবং 
চিত্তপ্পাদেস্থণত পচ.চেকং-সম্পযোগো পবুচ্চতি 
সতত সববখ যুজজস্তি,__যথাযোগং পকিষ্কা 

চুদ্দসা' কুসলেব্দে'ব-লোভনেস্বে'ব সোভনা ॥ 

৩. এই সকল চৈতসিক চিত্তে সঙ্গে প্রত্যেকে কি প্রকাবে 
সংযুক্ত হয়, এবাব সে বিষয় বর্ণনা কবা হবে-_- 

সাত চৈতসিক সকল প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে সংযুক্ত হয়, প্রকীর্ণ 
চৈতসিক বথাযোগ্য স্থানে যুক্ত হয়। চৌদ্দ অকুশল চৈতসিক অকুশল 
চিত্তে এবং উনিশ শোভন চৈতসিক শোভন চিত্তের সঙ্ষে যুক্ত হয। 

৪. কথং? 
সব বচিত্রসাধাবণা তাব সত্ত চেতসিকা সব্বেন্থ ”পি এক" উননবুতি 

-চিজ্প,পাদেন্থ লবভ্তি। 

সীল লিপি ৮৮ ভি সু. 

৩+। চিতাবিষুক্ত--চিত থেকে পৃথক করা যায না অর্থাৎ চৈতনিক। 
৩৮। চিত,প,পাদচিভ্তোৎপতি, এখানে চিত্তকে মাত্র বুঝাচ্ছে ৷ অন্ঠান্ত 

ক্ষেত্রে চিত, ঢৈতসিক উভয়কে বুঝায়। 
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পকিপ্রকেন্থ পন £-- 

(অ) বিতকৃকো৷ তাৰ ছিপঞ্চবিএ এাঁণ-ব্জ 'জিতকামাবচচিতে 
চ" এব একাদসন্্র পঠমজ.ঝানচিত্তেন্থ চাতি পঞ্চপঞ্ঞাসচিতেন্ু 
উপ পজজতি। 

(আ) বিচাবে! পন তেন ৮” এব একদসন্ত্ ছতিষজ বানচি্তেস্ু 

চা” তি ছসট্ঠি চিত্তেন্্ জায়তি ৷ 

(ই) অধিমোক্খো দ্বিপঞ্চ বিঞ্ঞাণ-বিচিকিচ,ছাবজ.জিতচিত্তেনু। 

(ঈ) বিবিষং পঞ্চদবাবাবজ_জন-দ্বিপঞ্ধবিঞ্ঞান-সম্পটিচছন- 

সুস্ভতীবণবজ.জিতচিত্তেন্ু ৷ 

ডে) গীতি দোমনস্স, উপেকখা সহগত-কামবিঞ্ঞাঁণ- 
চতুখজ ঝাঁন-বজজিতচিত্েন্ত। 

(উ) ছন্দো অহেতুক-মোমূহবজ.জিতচিতেন্থ লন্তরতি। 

৫. তে পন চিত্তপ-পাঁদা যথাকৃকমং 
ছসটঠি পঞ্চপঞ ঞ্াস--একাদস চ সোলস 
সন্ভতি বীসতি চ' এব পকিপ্রকবিবজ.জিতা৷ 
পঞ্চপঞ্ঞাঁস ছসট,.ঠি” টঠসত্ততি তিসত্বতি 
একপঞ্ঞাঁস চ' একুন-সন্তুতি সপকিগ্রক। । 

&. কি প্রকাবে? 

প্রথমত £ সাত সর্বচিত্ত-সাধাবণ উননব্বই প্রকাব চিত্তেব 
সঙ উৎপন্ন হয । 

প্রকীর্ণ চৈতসিকেব মধ্যে £- 

(অ) “বিতর্ক'৩৯ পঞ্চণন্ন প্রকাব চিত্তে উৎপন্ন হয, যথ। 

৩৯। বিতর্ক ইহার স্বভাব বশতঃ দশগ্রকার কুশল এবং অকুখল বিপাক 
কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। উন্নততর ধ্যানে সমাধিহেতু ভা 
বজিত হয। 
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১, দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান-বর্জিত সকল প্রকাঁৰ কাগাবচব চিত্তে (৫৪ 

_১০-৪৪) এবং ২ এগাব প্রকাৰ প্রথম ধ্যান চিত্তে (৪৪+১১ 

৫৫) উৎপন্ন হয) ১ 

(আ) “বিচাক এ সকল চিত্তে এবং এগাব প্রকাব; দ্বিতীষ ধ্যান 

চিত্তে (৫৫+১১-৬৬ ) উৎপন্ন হষ। 

₹ই) “অধিমোক্ষণ দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান এবং বিটিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত 

বর্জিত আটাত্বব চিত্তে (৮৯ - ১১ - ৭৮) উৎপন্ন হয । 

(ঈ) বীর্ষ” পঞ্চদ্বাবাবর্তন,দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, সন্প্রতীচ্ছ ও সম্ভীব্ণ 

চিত্ত বর্জিত অবশিষ্ট তিষাস্তব চিত্তে (৮৯-১৬- ৭৩) উৎপন্ন 

হয। ্ 

(উ) দ্প্রীতি' দৌর্সনস্ত সপ্পরযুক্ত চিত্ত, উপেক্ষা সহগত চিত 

কায়বিজ্ঞানঃ* এবং চতুর্থ ধ্যান চিত্ত বজিত এবান্ চিন্তে (১২১--৫২+ 

৫৫+২+১১-৫১ ) উৎপন্ন হয । 

(উ) “ছন্দ অহেতুক চিন্ত এবং ছুই মৌহমূলক চিত্ত ব্জিত অবশিষ্ট 

উনসন্তব চিত্তে ৮৯--২০ -৬৯ ) উৎপন্ন হয। 

পূর্ববণিত চিত্রগুলি যথাক্রমে একপ দীডাষ_ , 

ছ্যষ্টি, পঞ্চান্ন, এগাব, ষোল, সন্তব এবং কুডি চিন্ত প্রকীর্ণ বিহীন । 

পথ্ণ্ন, ছষটি, আঁটাত্তব, তিযাত্তব, একান্ন, এবং উনসত্তব চিন্ত 

প্রকীর্ণ সনপ্রযুক্ত 1৪১ 

৪০1 কাষবিজ্ঞান যা স্থখ এবং ভরংখথ সপ্পরধুক্ত | 
৪১। এই পবিচ্ছেদের শেষে প্রাকীর্ণ চেতসিক কোন কোন. চিত্তে 

বিদামান এবং অবিদ্যমান থাকে তা দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রে 
স্মরণ রাখতে কথা সংখ্যা ১২১ এবং কথক ৮৯ চিত্তরকে নির্দেশ 

করেছে। 



চেতসিক-চৈতসিক ১১১ 

অকুসল চেতসিক 

৬. (অ) অকুসলেন্ু পন মোহো, অহিবিকং অনোভ্তপ.পং 

উদ্ধচচং চ তি চতাবো" মে চেতসিকা সব্বাকুসলসাধাবণা নাম। 

সববেস্থ'পি ঘাদসাকুসলেন্ু লত্তস্তি । 

(আ) লোভো অট্ঠস্্ লোভসহগতেম্বে' ব লন্ততি। 

(ই) দিট্ঠি চতুন্ু দিট্ঠিগতসম্পযুভ্তেন্। 
(ঈ) মানো চতুন্ দিট্ঠিগতবিপ,পয়ুজ্েনু 

(উ) দোসো, ইস্সা, মচছবিযং, কুকৃকুচ চং চ দ্বীস্থ পটিঘচিতেন্ু । 

(উ) থীনং মিদ্ধং পঞ্চন্ু সসংখাবিকচিত্তেনু। 

(খ) বিচিকিচ ছা বিচিকিচছা'সহগত চিত্তেষে'ব লত্ততী” তি। 

৭, সববাপুঞঞ্েস্ত্র চত্তীবো- লোভমুলে তযো গত 

দোসমূলেনুু চত্তাবো- সসংখাঁবে ঘযং তথা 

বিচিকিচছ! বিচিকিচছাচিত্তে চাতি চতুদ্দস, 

ঘ্বাদসাকুসলেম্বেব--সম্পযুজ জস্তি পঞ্চধা। 

অকুশল চৈতসিক স্যযুক্তি 
৬. (অ) মোহ,৪২ অস্থী, অনপত্রপা, ুদ্ধত্য এই চাঁৰ অকুশল 

চৈতসিক-_ সর্বঅকুশল-চিত্ত সাধাবণ অর্থাৎ বাব প্রকাব অকুশল চিত্তে 
উৎপন্ন হয। 

৪২। প্রত্যেক অকুশলের মূল হল মোহ কারণ দুষ্কৃতকারী হুষ্র্মের ফল 
কি জানেনা । মোহের সঙ্গে অন্রী যুক্ত হয়ে দুক্র্ম কবায় এবং তার 
কি ফল হবে তা উপেক্ষা করে। যখন ছুষর্স (অকুশল কর্ম) 
করা হয় তখন, গুদ্ধত্যও কিছুটা বিছ্মান থাঁকে। 



১১২ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

(আ) লোভ-_কেবলমাত্র আট লোৌভ-সহগত ( বাঁ মূলক ) চিত্তে 

উৎপন্ন হয । 

ছে) দৃষ্টিঃৎ চাব দৃষ্রিগত সম্প্রযুক্ত চিন্তে উৎপন্ন হয় । 

(ঈ) মানঃ৪ চাব দৃষ্টিগত বিগ্রধক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়। 

(উ) দ্েষ, ঈর্ষা, মাৎসর্ষ কৌকৃত্যঃ৫ প্রভৃতি চাব প্রকাঁব চৈতসিক 

তুই প্রতিঘ সম্পরযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয় । 

(উ) স্ত্যান এবং মিদ্ধ৪৬ পাঁচ সসাংস্কারিক চিন্তে উৎপন্ন হয়। 

(থ) বিচিকিৎসা শুধুমাত্র বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন 

হয। 

৪৩। দৃষ্টি আমি, আমার প্রভৃতি আত্মধার৮] উংপন্ন করে এব- তা 

৪৫ 

লোভ চিত্তে উৎপন হয়। 

মানও বাক্তির আত্মধাব্রণা থেকে উৎপন্ন হয়। ইহা কেবলমাজ 
লোভচিত্তে বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টি এবং মাঁন এক প্রকার লোভচিতে 
একসঙ্ষে উৎপন্ন হয় ন|। যেখানে দৃষ্টি আছে সেখানে মান 
নেই। অর্থকথাষ তাদের ছুই নিভাঁক সিংহের সঙ্কে তুলনা 
কর] হয়েছে। তার। একসঙ্গে এক গুহায় বাস করতে পারে 

না। দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত চার লৌভচিত্তে মান উৎপন্ন হতে পারে 
তবে ইহা এমন নয় যে মান সর্ধদা এ চাঁর চিত্তে বিদ্যমান 
থাকে। 

এ চার চৈতসিক একসঙ্ষে এক লোতমূলক চিত্তে উৎপন্ন হতে 
পারে না কাবণ তাদের পরম্পবের মধ্যে লোঁভের পরিবর্তে পটিঘ 
রয়েছে। এমনকি মাৎসর্যও অন্তগুলির প্রতি এক প্রকার পটিঘ 
এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা মূলক । 
স্যান-মিদ্ধের স্বন্বপ অগ্রহণ। তাঁরা স্পৃহাহীন, তার! অসীংস্কারিক 
চিতে উৎপন্ন হতে পাবেনা কারণ তার! শ্বভাবতঃ সতর্ক এবং 
কর্মশীল। তাঁরা কেবলমাত্র সসাংস্কারিক চিতে উৎপন্ন হয়। 



চেতসিক-চৈতসিক ১১৩ 

সংঙ্গিপ্াকাবে | 

৭. চাঁৰ চৈতসিক সকল অকুশল চিত্তে, তিন লোভমূলক চিত্তে, 

চাঁব দ্বষমূলক চিন্তে, ছুই সসাংক্কীবিক চিত্তে এবং বিচিকিৎসা বিচিকিৎসা- 

সপপরযক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয। এ বিধানে চৌদ্দ অকুশল চৈতসিক বা 
প্রকাৰ চিনি চিন্তে উৎপন্ন হয । 

শ 

... রোভন চেতসিক, 

৮. (অ) সোভনেস্থ, পন সোভন, সাধাবণা তাব একা উনবীসতি 

চেতসিকা সব্বেন্ু বি এক' উনসষ্টঠিসোভনচিতেন্থ সংবিজ জন্তি ৷ 

(আ) বিবতিযো পন তিস্সোপি লোকুত্তবচিন্তেন্থ ।সব রাশি 

নিযত। একতো -লভস্তি। লোকিযেস্থু পন কামাবচবকুসলেস্ব' এব 

কদাচি সন্দিস্সস্তি বিদুৎ বিশ্লুং। 
(ই) অপপমঞ্এনযো পন দ্বাদসন্থু পঞ্চমজ, 'ঝানবজ, ভিউ 

মহগ গতচিত্তেন্থ ৮ এব কামাব্চবকুসলেন্ চ সহেতুককামাবচবকিবিষা- 
চিত্তেন্্ চা'তি অট্ঠবীসতি চিত্তেম্ব' এব কদীচি, নানী ভুতা জায়স্তি । 
উপেক্থাসহগতেম্থ পন এখ ককণ! মুদি! ন সম্তী'তি কেচি বদস্তি। 

(ঈ) পঞ্ঞ1। পন ্বাদসস্থ এাঁণসম্পযুক্তকামাবচবচিত্তেন্থ চ* 
এব সব্বস্থু পঞ্চতিংসমহগ.গতলোকুত্তবচিত্তেম্থ চা"তি জত্তচত্তাল্লীদ 

চিত্তে সম্পযোগং গচ্ছতী” তি। 

৯ এক" উনরীসতি এম্মা জাঘস্তে একুনসটঠিসু 
তযো সোল্লসচিতেন্থ অট্ঠবীসত্ষং দ্যং  . 
পঞ্ঞা পকাসিতা- সততত্াল্লীসবিবেহ্' রি .. 
সম্পযুন্তা চতুদুধ্ব'। (এবং ঝোভনেস্' এব মোভনা)। 

শোভন চৈতলিক সাুকতি. ১)? 011 
৮ (অ), শোভন, এ মধ্যে উনিশ 'প্রকাব। শোভন-সাঁধাৰণ 

চৈতসিক উনষাট প্রকার. শোভন- চিন্ভ্তৰ প্রতোকটিব। সঙ্গে বিদ্যমান 
থাকে। 1 ১৮1, বি ”১৬ বি মা এ 1117 

৮ 
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(অ) তিন বিবতি চৈতসিক লৌকোত্তব চিন্তেব সর্বাবস্থায় নিয়ত 

একত্রিত হয়ে বিদ্যমান থাকে । লোকীয় কামাবচব কুশল চিত্তে এই 

তিন চৈতসিক কখনও কখনও উৎপন্ন হয এবং বখন উৎপন্ন হয় তখন 

পুথকরূপে উৎপন্ন হয় (৮+৮ ১৬) 

(ই) করুণা এবং ঘুদিতা এই ছই অপ্রমেয় চৈতসিক পঞ্চনধ্যান 

বন্তিত বাঁব মহদ্গত চিত্তে, আট কামাবচব কুশল চিত্তে এবং আট 

সহেতৃক কামাবচর ক্রিয়া চিন্তে সর্বমোট আটাশ চিত্বে কখনও কখনও 

উৎপন্ন হয় এবং যখন উৎপন্ন হয় তখন পবম্পর পৃথকভাবে উৎপন্ন হয় । 
কোন কোন আঁচার্েব মতে ককণা এবং মুদিতা উপেক্ষা সহগত চিত্তে 
বিদ্ভমীন থাকে না (১২+৮+৮-২৮)। 

(ঈ) প্রজ্ঞা বাব জ্বীনসম্প্রযুক্ত কামাবচব চিত্তে, পর়ত্রিশ মহদ্গত 
ও লোকোত্ব চিত্তে-সবমোট সাতচল্লিশ চিন্তে উৎপন্ন হয় (১২+৩৫ 

-8৭)। 

৯. উনিশ চৈতসিক উনষট্টি চিন্তে, তিন চৈতসিক বৌল চিত্তে 
এবং ছুই চৈতসিক আটাশ চিত্তে উৎপন্ন হয় । 

প্রজ্ঞা চৈতসিক সাঁত্চল্লিশ চিত্তে উৎপন্ন হয়। শৌভন চৈতসিক 
শোভন চিত্তে উৎপন্ন হয়। এ ধাবাঁয় চৈতসিক সম্প্রযোগ চাব প্রকাব । 

চেতসিকরাদি সংগহো। 

১০ ইস্দা-সচছেব--কুক্কুচড-_বিবতি কবশাদঘো 
নান কদাচি মানো৷ চ--থীন- মিদৃধং তথা সহ 

যথা বৃত্তান্থদাবেন-_-সেসা নিষফতযোগিনো 

সংগহং চ পবক্থামি__তেসং দানি বথাবহং 
দ্িংসান্ত্তবে ধম্মা__পঞ্চতিংদ মহগ.গতে 

অটঠতিসাপি লবভত্তি--কামীবচরসোভনে। 
সন্তবীসত্যপুঞএম.হি--দবীদসাহেতুকে* তি চ 

বযথাসম্ভবযৌগেন--পধ্ধা তখ সংগহো।। 
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লোকুত্তব-চিত্তানি 

১১ কথং? 

(অ) লোকুত্তবেসু তাৰ অটঠম্থ পঠমজ ঝানিকচিন্তেসু 
অঞ্ঞসমানা তেবস চেতসিকা অপ পমঞ্এশবজ.জিতা 

তেবীনতি সোভনচেতসিক। চশতি ছত্তিংস ধম্মা সংগহং 
গচ্ছস্তি। 

'আ) তথা হুতিষজ ঝাঁনিকচিত্েন্থ বিতকৃকবজ জা । 
(ই) ততিষঞ্জ ঝানিকচিত্তেন্থ বিতক.ক-বিচাবব্জজা। 

€ঈ) চতুথজ.ঝাঁনিকচিত্রেস্থ বিতক.ক-বিচার-পীতিবজজী। 

(উ) পঞ্চমজঝানিকচিত্তেস্্র'পি উপেক খাসহগতা৷ তেব 

সংগযহস্তি' তি সববথা” পি অট্ঠস্থ লোকুত্তব চিত্তে 
পঞ্চমজ.ঝাঁনবসেন পঞ্চধাব সংগ্রহো। হোতী' তি। 
ছি পঞ্চতিংস চ--চতুত্তিংস যথাকম. মং । | 

তেত্তিংসদ্বষং ইচচেবং-_পঞ্চযান্ত্তবে ঠিতা ॥. | 

নিযত ও অনিষত চৈতসিক সংগ্রহ 
১০. ঈর্ষা, মাংসর্ধ, কৌকুত্য, তিন বিবতি, ককণা, মুদ্দিতা এবং 

মান পৃথকভাবে কখনও কখনও উৎপন্ন হয়। 'জ্যান এবং সিদ্ধ অনুবপ- 
ভাবে উৎপন্ন হয। এগুলি অনিষত চৈতসিক । 

অবশিষ্ট চৈতস্িকগুলি নিষত চৈতসিক (৫২--১১-৪১ )। এবাৰ 
তাঁদেব সংগ্রহ বিধি যথোচি হভাকে ব্যাখ্যা কবব। ৃ 

লোকোৌত্তব চিন্তে ছত্রিণ, মহদ্গতচিত্তে পঘত্রিশ, কামাবচব শোভন 
চিন্তে আটত্রিশ, অপুণ্য চিন্তে সাতাশ, অহেতুক চিন্তে বার চৈতসিক 
উৎপন্ন হয। এবপে এই পণচ প্রকাৰ সংগ্রহ বিধি হয । 

লোকোত্তৰ চিন্তে চৈতসিক্ সংগ্রহ রী 
১১, কিপ্রকীবে? . হরির 
(অ) আট প্রকাব লোকোত্রব চিন্তেব- প্রথম সধ্যান-.চিত্ে ছত্রিশ 



১১৬ অভিধর্মীর্ঘ সংগ্রহ 

প্রকাব চৈতসিক সংযুক্ত থাকে যথা অন্ত সমান চৈতসিক এবং ছুই 
অপ্রমেষঃ বজিত তেইশ শোভন চৈতসিক (১৩+২৩-৩৬ )। 

(আ) অন্ুবপভাবে লৌকোত্তব চিন্তেব দ্বিতীষ ধ্যান চিত্তে বিতর্ক৪৮ 
বজজিত উক্ত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাঁকে। রর 

(ই) লোঁকোত্তব চিত্তেব তৃতীয় ধ্যান চিন্তে বিতর্ক-বিচাঁব বঞ্জিত 

উত্ত। (অ) এ বিধৃত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে। 
(ঈ) "” লোকোত্তব চিত্তেব চতুর্থ ধ্যান চিত্তে বিতর্ক-বিচাৰ বজিত 

উক্ত (আ) এ বিধুত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে । 
(উ) “ লোকৌত্তব চিন্তেব পঞ্চম উপেক্ষা সহগত ধ্যান চিত্তে 

বিতর্ক বিচাব-গ্রীতি-নুখ বঞ্ভিত উক্ত (অ) এ বিবৃত সকল চৈতসিক 
সংযুক্ত থাকে। * 

আট প্রকীৰ লোকোর্তব চিত পচ ধ্যান ভেদে পাঁচ প্রকাবে 

টচৈতসিক সংগৃহীত হয । ' তা যথাক্রমে ছদ্রিশ, প্যত্রিশ, চৌত্রিশ, 
তেত্রিশ এবং বত্রিশ সংখ্যায় সংগৃহীত হষ। এভাবে লোকোত্তব চিত্তে 

পাঁচ প্রকাবে চৈতসিক সংগৃহীত হয । _ 

ব্যাথ্যা-_ 
(৫২) অনিষতষোগী ও নিয়তযোগী-_বায়ান চৈতসিকে মধ্যে 

এগাবটি হল অনিয়তযোগী অর্থাৎ অনির্দিষ্ট চৈতসিক। তাবা বিভিন্ন 
প্রকাব চিন্তে উৎপন্ন হয় কাঁবণ তাদের প্রত্যেকের আলম্বন ভিন্ন। যে 

প্রকাব চিত্তে সক্চে তারা সংশ্লিষ্ট তাদেব সঙ্গে তাঁবা উৎপন্ন হতেও পাবে 
এবং নাও হতে পাবে । নর 

৪৭) অগ্রমেয়ের আলম্বন জীবিত জীব এবং লোকোভ্র চিভের 

আলম্বন হল- নির্বাণ । 

৪৮ | দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক বঞ্জিত হয়। পরবর্তা খ্যানগুলিতেও 

ক্রমান্বয়ে অন্য চৈতসিকগুলি বঙ্জিত হয় । ূ 



চেতনিক*চৈতসিক ₹ ১১৭ 

দষটন্ত_ ঈর্ষা, মাঁৎসর্ধ, কৌকৃত্য শুধুমাত্র গ্রতিঘসাশ্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন 

হয। তিনটির একটি এক নির্দিষ্ট মুহুর্তে উৎপন্ন'হয। তিন্নটি কখনও 

একসঙ্গে উৎপন্ন হয না। তাঁছাডা এবপ চিত্তে উপস্থিত- থাঁকাৰ 

ব্যাপাবে ও তাঁদেৰ কোন বাধ্যবাধকতা, নেই।. তিন বিবতি, ছুই 

অপ্রমেধ, মান, স্ত্যান এবং মিদ্ধ চৈতসিকেব অবস্থাও তদ্রপ ৷ ূ 

অপৰ ৪১ প্রকাৰ চৈতসিককে নিষতযোগী বলা. হয-_ নিদিষ্ট 

চৈতসিক। তাব1 তাদেব সহিত সংশ্লষ্ট;চিত্তে অবশ্যই উৎপন্ন হয । 
(৫৩) তিন বিবতি--তিন বিবতি কেবল লোকোত্তব চিত্তে 

বিদ্যমান থাঁকে কাঁবণ তাঁবা৷ আর্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গেব তিন অঙ্গ । তাব! 

বপাবচব অব্ূপাবচব এবং এমনকি কাসাঁবচব বিপাক এবং ক্রিযা 

চিন্তেও উৎপন্ন হতে পাবে না। এই ভিন বিবৃতিব কর্তব্য হল কাঘ- 

বাক্য মনদ্বাবে অকুশল, কর্ম সম্পাদন 'থেে বিবত বাঁখা। ন্ুৃতবাং 
তাঁবা। আট প্রকা'ৰ শোভন চিন্তে কোন একঅকুশল বিবতি পবিপ্রেক্ষিতে 

পুথকভাঁবে উৎপন্ন হয ৷ 

এই বিবতিগুলি তাঁদেব পূর্ণ শক্তি নিয়ে কেধল মাত্র লৌকোত্তব 
চিতে উৎপন্ন হয কাবণ গ্রতিবপ অকুশল তাদেব দাবা সম্পূর্ণ ধ্বংস 
হয। কামাবচব কুশল চিত্তে সত শুধুমাত্র ত্র অকুশলেব সামধিক দমন হয । 

কামাবচব বিপাকচিনুগুলি কেবল মাত্র ফলই: তাই তাতে তিন 
বিবতি উৎপন্ন হতে পাবে ন!। ক্রিষাচিত্তগুলি কেবল' অর্হৎগণ্ ছাবা 
বেদযিত হয তাই তিন বিবতি তাতেও উৎপন্ন হতে পাঁবে না। বপাবচব 
'এবং অবপাবচব স্তবে ভিন বিবতি উৎপন্ন হযূ. না কাবণ (সে স্তবে) 
নোতিক বিশুদ্ধতা সঁধাবণেব নিমিত্ত বিবতি কৃত্য উৎপভিব কোন 
"অবকাশ থাকে না। 

(৫8) অপ্রমেষ-_চাব অপ্রমেষেব মধ্যে মাত্র ত্র-ছুইটি এখানে উল্লেখ 
কবা হবেছে। অন্ত ছুইটি সম্বন্ধেও যথাস্থানে উল্লেখ' কবা হযেছে। 

এটা ম্মবণ বাখ। প্রয়োজন যে অপ্রমেষেব আলম্বন হল জীবগণ। 
স্থতবাং তাবা৷ লৌকোত্তব চিত্তে উৎপন্ন হতে পাবে'ন! কাব্ণ ,লোকোত্তব 



১১৮ অভিধমার্থ' সংগ্রহ 

চিন্তেব আলম্বন হল নির্বাণ । এ কথাব অর্থ এই নয় যে অরৎ এবং 

অন্যান্ঠ আর্ধগণ এ'গুণেব অধিকাঁবী নহেন। তাঁবা কেবল মার্গ এবং 

ফলচিন্তে বিদ্যমান থাকেনা ।' | 

তাবা উপেক্ষা সহগত পঞ্চম ধ্যানেও উর হয় না? অবপ 
চিত্তেও তাঁব। উৎপন্ন হয় না কাবণ সেসকল চিত্তগুলিও উপেক্ষাসহগত / 

আট ক্রিষাচিত্ত যা অরৎগণেব নিকট উৎপন্ন হয তাতে ককণা এবং 

মুদিতা সর্বজীবেৰ প্রতি প্রসাবিত থাকে । 

মহগ,গত চিত্তীনি 

১২. মহগগতেস্থ পন (অ) তীন্ু পঠমজ.ঝাঁনিকচিত্বে্থ তাৰ 
অঞএসমানা তেবস চেতসিক! বিবতিত্তযবজ.জিতা দ্বাবীসতি সোভন 
চেতসিকা৷ চেতি পঞ্চতিংস- ধম্মা৷ সংগহং গচ্ছন্তি। ককণ1- গুদিতা' 
পন' এখ পচচেকং -এব যোঁজেতববাঁ। তথা (আ) ছৃতিয়জ ঝানিক 

চিত্রেন্থ বিতকৃক বজ.জিত। (ই) ততিযজ ঝাঁনিকচিত্তে্র বিতকৃক বিচাৰ 
বজ.জিতো, (ঈ) চতুখজঝানিকচিত্তেস্থ বিতকক-_বিচাব পীতি- 
বজজিতা (উ) পঞ্চমজ ঝানিকচিত্রেন্্ পন পন্নবসন্্ অপ পমঞ্ঞ্াাযে 
ন লবভভ্তীগতি সববখাখপি সন্তবীসতি মহগ.গতচিত্তেন্থ পঞ্চকজ ঝান 
বসেন পঞ্চধা"ব সংগহো। হোতী”তি। 

১৩. _পঞ্চতিংস চতুন্তিংস-_তেত্তিংল চ যথাক.কমং ।. 
দবত্তিংস চ'এব তিংসেতি_প্চধানৰ মহগগতে ॥ 

মহদ্গত চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ 
১২. (অ) মহদ্গত চিত্তের মধ্যে প্রথম ধ্যানিক তিন চিত্তের ফে 

কোন একটিতে পত্রিশ চৈতসিক সংযুক্ত থাকে যথ] 'তেব অগ্যসমান 
চৈতসিক, তিন৪৯ বিচি বর্জিত বাইশ শোভন চৈতপিক সন্ত থাকে 

৪৯।- তিন বিবতি' কেবলমাত্র লোকৌোত্তর চিভে এবং কমাবচব শোভন 

চিতে পাওয়া যায় ।.. 5. | নি 
স্ 
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(১৩+২২-৩৫)। এখানে কিন্ত ককণা এবং মুদিতা পরস্পুব 

পৃথকবপেৎ যুক্ত হয়। 

(অ) অন্ুবপভাবে দ্বিতীষ ধ্যাঁনিক চিন্তে বিতর্ক বজিত হয়, 

(ই) তৃতীষ ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচাব বঞ্জিত হয, 
(ঈ) চতুর্থ ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক বিচাব-গ্রীতি বজিত হয়ঃ 

(উ) পঞ্চম ধ্যানিক চিন্তে ব্তির্ক-বিচাব-প্রীতি বঞ্জিত হয়। কিন্ত 
উপেক্ষা সহগত এবং প্রথম ধ্যানেব চৈতসিক সমূহ যুক্ত হয। পনব 
প্রকাৰ পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে অপ্রমেয় চৈতসিক অবিদ্যমান 
থাকে 1৫১ 

এভাবে সাতীশ প্রকাঁব মহদ্গত চিন্তে পাঁচ ধ্যান ভেবে পাঁচ প্রকাবি 

চৈতসিক সংগ্রহ কবা হয। 

১৩, যথাক্রমে পত্রিশ, চৌত্রিশ, তেত্রিশ, বত্রিশ এবং ত্রিশ ধর্ম 
ব| চৈতসিক মহদ্গত চিন্তে পাঁচ প্রকাবে সংগৃহীত হয। 

কামাবচর সৌভন চিত্তানি 
১৪. (১) কামাবচব সোভনেস্থ পন কুসলেনু তাঁব পঠমদয়ে 

অঞএএসমানা তেবস চেতসিকা পঞ্চবীসতি সোঁভন চেতসিকা চশতি 
অট্ঠতিংস ধম্মা সংগহং গচ্ছস্তি। 

অপপমঞ্ঞণা বিবতিষো পন” এখ পঞ্চপি পচচেকং₹ এব 
যোজেতব্বা। 

(২) তথা ছুতিযদ্বষে ঞণবজ জিতা , 
(৩) ততিষদ্ষে ঞাঁণসম্পযুত্া পীতিবজ.জিতা ) 

1 

৫*। তাদের আলম্বন ভিন্নতা হেতু তাঁর1 একসঙ্গে উৎপন্ন হয় ন]। 
৫১। অর্থাৎ তিন পঞ্চম ধ্যান ও বার অবপধ্যান-১৫। অবপধ্যানের 

আলম্বন এক প্রকার । অগপ্রমেয় সকল তাঁতে বুক্ত হয় না কারণ 
এ ধ্যানগুলি উপেক্ষা সহগত থাকে । 



১২০ অভিধর্ীর্থ- সতগ্রহ 

-&) টতুথ্ঘবষে ঞ্রঁণপীতিবজজিতী। তে এব সংগহহন্তি। 

কিবিয়াচিভেন্থপি বিবতিবজ্জিতাঁ। তথ* এব চতুন্থপি  ছুকেনু 

চতুধা্ব সংগধ্হস্তি। ক ৫ 
তথা বিপাকেন্ত্র চ অপ.পমএ্ঞ্া-বিবতিবজজিতাঁ। তে এব 

সংগষ হস্তীগতি সববথা' র্থী । চতুবীসতি ০০১০ 

দ্ুকবসেন ছ্াদসধা"ৰ সংগহো৷ হৌতী” ভি। | 

১৫, অটঠভিংস সত্ততিংস--দ্ববং ছভ্তিংসকং সুভে: 

পঞ্চতিংস চতুত্তিংস ছঘং তেস্তিংসকং ক্রিষে ই 

তেন্তিংস পাকে দক্তিংস--ছিষেকতিংমকং ভবে 

সহেতুকামাবচব - পুঞ্ঞ্পাকক্করিয়া মনে । 

১৬. ন বিজজজ্ত' এখ বিবতি ক্রিয়ান্্ু চ মহগ গতে 

অনুন্তবে অপ পমঞ্এর্গ- কাঁমপাঁকে ছ্যং তথ! 

অন্থুত্তবে ঝাঁনধম্মা--অপ পমঞ্ঞাা চ মজ ঝিমে 

বিবতি এশণপীতি চ--পবিস্তেন্থ বিসেসকা । 

কামাবচব শোভন চৈতসিক সংগ্রহ 

১৪ (১) প্রথম ঘুগল কামাবচৰ শোভন চিত্তে আটত্রিশ 

চৈতসিক সংযুক্ত হয় যথা তেব অন্ত সমান এবং পঁচিশ শোভন চৈতসিক 
(১৩+২৫-৩৮)। এ স্থলে ছই অপ্রমেযর় এবং তিন বিবতি 
পৃথকবণে€৩ যুক্ত হয়। 

(২) অন্থুবপভাঁবে দ্বিতীয় যুগল চিত্ত প্রজ্ঞেক্দিব চৈতসিক বজিত 
হয়ে সীযত্রিশ চৈতপিক যুক্ত হয়। 

৯ 

৫২। অর্থাৎ সৌমনস্য সহগত ঞাপসম্প্রযুক্ত অসীংস্কারিক এবং 
সসাংস্কাবিক চিত্ত। 

৫৩। কারণ তারা নির্দিষ্ট চৈভপিক নয়। তারা সচেতন চিত্তের 
বিভিন্ন ক্ষণে উৎপন্ন হয়। 



চেতসিক-চৈতমিক ১২১ 

(2) তৃতীয ঘুর্গল চিত্ত গ্রীতি,চৈতসিক বঞ্জিত হয এবং প্রক্জেন্দ্িষ 

সংযুক্ত হযে সায়ন্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয় । ' 

-. €৪) চতুর্থ -যুগলে প্রজেন্্িয় ও প্রীতিৎ৪ বজিত। যে তণ 

চৈতসিক যুক্ত হয | 
টি কাঁমাবচব রিযাচিওে ও তিন বিবতিৎধ বজিত 

প'যত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয। উক্ত চাঁব যুগলেব নিয়মে ক্রিযা চিন্তে 

ও চাব আকাবে চৈতসিক যুক্ত হয। 
অন্ুবপভাবে আট কাঁমাবচৰ সহেতুক বিপাক চিন্তে ছুই অপ্রমেয় 

এবং ভিন বিবতিৎ বর্জিত তেত্রিশ চৈতসিক উক্ত চা যুগলেব 'নিষণে 
চীব আকাবে বুক্ত হয। 

এবপে চব্বিশ প্রকাঁব কামাবচব শোভন চিত্তে যুগলে ধাঁব অন্থুসাঁবে 

প্রকাবে চৈতসিক সংগ্রহ কবা হয । 
১৫. কামাবচব সহেতুক শোভন চিন্তে অর্থাৎ শোভন, বিপাক 

এবং ক্রিঘা চিন্তে-শোঁভন চিত্তেৰ প্রথম যুগলে অটিভ্রিশ, দ্বিতীয 
যুগলে সখবত্রিশ তৃতীষ যুগলে সা'য়ত্রিশ এবং চতুর্থ যুগলে ছত্রিশ, 
চৈতসিক যুক্ত হয়। শোভন ক্রিয! চিত্তেব প্রথম যুগলে প' যত্রিশ, 
দ্বিতীয ও তৃতীয যুগলে চৌত্রিণটি করে এবং চতুর্থ যুগলে তেত্রিশ 
চৈতসিক সংযুক্ত হয। শোভন বিপাক চিত্তেব প্রথম যুগলে ভেত্রশটি 
ঘিতীয ও তৃতীষ যুগলে বত্রিশটি কৰে এবং চতুর্থ যুগলে একত্রিশ 
চৈতসিক যুক্ত হয। 

&৪। উপেক্ষা সহগত হয়ে। 

€৫। কাবণ অহ্ৎগণ এই তিন বিরতি সম্পূর্ণবূপে উৎপাউন করেছে। 
২৬) অপ্রমেয় চৈতসিকগুলি উৎপন্ন হয় না কারণ তার্দের' আলম্বন 

অসংখ্য জীবগণ। কিন্ত বিপাক চিত্রগুলির আলম্বন কম ব| 
সীমিত। বিরতিগুলি বম্পূর্ণবগে কুশল। তাই বিরতি 
চৈতসিকগুলি বিপাঁকচিত্তে উৎপন্ন হয় না। লোঁকোত্তর বিপাঁক 
চিতে তার! উৎপন্ন হয় কারণ ইহা মার্গচিত্ের প্রতিফলন | 



১২২ অভিধর্সার্থ সংগ্রহ 

১৬. অহেতুক ক্রিয়াচিত্তে এবং মহদ্গত চিত্তে? তিন বিৰতি 

বিদ্যমান থাকে নাঁ। অন্থুবপভাবে লোকোত্বব চিত্তে অপ্রমেয় 
বিদ্যমান থাকেনা এবং কাঁমাবচব বিপাক চিন্তে৮ ছুই অপ্রমেয় এবং 
তিন বিরতি উভয়ই বিদ্যমান থাকে না। 

লোকোত্বে ধ্যানাঙ্গেব বৈশিষ্ট্যৎ৯ আছে এবং ( মধ্যম ) মহদ্গত 
চিন্তে৬০ ধ্যানাঙ্গত১ ও অপ্রমেয় চৈতসিক থাঁকে। কামাবচর (ক্ষুদ্র) 
চিত্তে বৈশিষ্টপূর্ণ তিন বিবতি, প্রজ্ঞেক্ত্িষ অপ্রমেয় এবং গ্রীতি বিদ্বমান 
থাকে। বিশিষ্ট অর্থে এখানে সংগ্রহ নিষম ভঙ্গতাকেই বুঝাষ । 

অকুসল চিত্তীনি 
১৭, (১) অকুসলেস্থ পন লোভমুলেস্থ তাৰ পঠমে অসংখাঁবিকে 

অঞ্ঞসমানা তেবস চেতসিকা অকুসলসাধাবপা চত্তাবো চে'তি 
সত্তবস লোভদিট.ঠীহি সঞ্ধিং একুনবীসতি ধন্মা সংগহং গচ্ছন্তি। 

(২) তথ'এব ছুতিষে অসংখাঁবিকে লৌভ-মাঁনেন। 

(৩) ততিষে তথ'এব পীতিবজ জিত! লৌভদিট.ঠীহি সহ অট্ঠাবস। 

(৪) চতুখে তথ'এব লোভ-মানেন। 

৫৭) রূপাঁবচর এবং অবপাবচব শ্তবে এপ কোন অকুশল উৎপত্তির 

অবকাশ নেই। 

৫৮1 পৃষ্ঠা ৮৯, বাখ্য। নং ৫৪ দেখুন । 

৫৯। লোকোত্বর চিত্ত ষখন পাঁচ ধ্যান অনুযায়ী বিভাগ করা হয় তখন 
ধ্যানাঙ্গ ভেগে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়৷ 

৬*। বপাঁবচর এবং অন্রপাবচর চিত্তে। 
৬১) কুশল চিত্ত বিরতি হেতু বিপাক এবং ত্রিণ়্া চিত্ত থেকে ভিন্নতা 

প্রাপ্ত হম্ব। কুশল চিত্ত এবং বিপাক চিত্ত অগ্রমেষ হেতু 

বিপাক চিত্ত থেকে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়৷ প্রজ্ঞেন্ত্িয় এবং প্রীতি 

হেতু যুগল চিত্গুলি পরস্পর ভিন্ন হয় । 



চেতসিক-চৈতসিক ১২৩ 

(9 পঞ্চমে পটিঘসম্পযুত্তে অসংখারিকে দৌসো ইস.সা মচ্ছবিষং 

কুক কুচ্চঞ্চেতি চতুহি সন্ধিং গীতিবজজিতা তে এব বীসতি ধম 

সংগযহস্তি। ইস.সামচছবিষ-কুক-কুচ্চানি পন' এখ পচচেকং” 

এব যোজেতববানি। 

(৩) সসংখাবিকপঞ্চকে পি তথ এব থীনমিদ.ধেন বিসেসেতা। 

যোজেতববা। 

(৭) ছন্দ-গীতিবজ জিতা পন অঞ্এসমানা একাদস অকুসল 

সাধাবণা। চত্তারো৷ চা/তি পণ্নবস ধম্ম! উদ্ধচড সহগতে সম্পযূ- 

সৃস্তি। 

(৮) বিচিকিচ্ ছাঁসহগতচিত্তে চ অধিমৌক্খবিবহিতা বিচিকিচ্ছা- 

সহগ্তা তথ? এব পন্নবস ধম্মা সমুপলব.ভস্তী”তি সব .বস্তা”পি দ্বাদসা- 

কুদলচিত্তুপ-পাদেস্থ পচচেকং যোঁজিষমানা"পি গণনবসেন সত্তধা'ব 

সংগহিতা। ভবস্তী”তি। 

১৮ একুনবীসট্ঠাবন-_বীসেকবীস বীসতি 
দ্বাবীস পন্নবসে তি-_সন্তরধা কুসলে ঠিতা 
সাধারণ চ চত্তীবো সমান চ দসাপবে। 

চুদ্দসেতে পবুচচস্তি_-সব.বাকুসলযোগিনো। 

অকুশল চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ 

১৭ (১) লোভমূলক প্রথম অসাংক্কাবিক চিত্তে উনিশ প্রকাঁব 
চৈতসিক সংযুক্ত হয যথা অন্ত সমান তের, চাৰ সর্ধঅকুশল সাধাবণ 
চৈতসিক। এই সতেব চৈতসিকেব সঙ্গে লোভ এবং দৃষ্টি চৈতসিক: 
সহ উনিশ প্রকার চৈতসিক সংযুক্ত হয (১৩+৪+২-১৯)। 

৬২। লৌভমূলক আট চিত্তের প্রথম চিত্ত। । 



১২৪ অভিধর্সার্থ-সংগ্রই 

(২) "দ্বিতীয় অসাংস্কাবিক চিন্তে উত্ত৬৩ সত্তব চৈতসিকের সে 
লোভ ও মান চৈতসিক সহ উনিশ প্রকার চৈতসিক সংযুক্ত ইয়(১৩ + 
৪+২-১৯)। ্ 

(৩) -.-তৃতীষ অসাংস্কীবিক চিন্তে উক্ত সতের চৈতসিকের মধ্যে 
প্রীতি বঞ্জিত হয়ে লোভ ও দৃষ্টি সহ আঠাব চৈতসিক সংযুক্ত হয 
€১২+৪4২- ১৮) । 

(৩). চতুর্থ অপসাংস্কারিক চিন্তে সতেব চৈতসিকের প্রীতি বিত 
হয়ে লোভ ও মান চৈতদিক সহ আঠাব চৈতসিক সংযুক্ত হুষ ( ১২+-৪ 
২৪০১৮) 

(৫) পঞ্চম প্রতি সম্প্রধুক্ত অসাংস্কাবিক চিত্তে উক্ত প্রথম চিত্তেব 
সতের চৈতসিক সহ দ্বেষ, ঈর্ধা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ইত্যার্দি চাব 
চৈতমিক সহ প্রীতি৬বঞ্জিত হয়ে সর্বমোট কুড়ি চৈতসিক সংযুক্ত হয়। 
তন্মধ্যে ঈর্ষা, মাৎসর্ষ এবং কৌকৃত্য পবম্পৰ পৃথকবপে৬- সংযুক্ত হয 
(১২4৪৪ »২০)। 

(৬) পাঁচ প্রকীব? অসংস্কাবিক চিত্তে পূর্বোক্ত পঞ্চ অসীংস্কারিক 
চিন্তেব পর্যায় ত্রমে স্ত্যান ও মিদ্ধ চৈতসিক দ্ধ যৌগ কবলে তাঁদেব 

প্রত্যেকের চৈতসিক পাওয়া যাবে (২১১২১7২০১২০; ২২)। 

৬৩। বাত প্রকার অকুশল চিত্তের তৃতীয় চিত্ত । 
৬৪1 বাত প্রকার অকুশল চিতের পঞ্চম চিভ উপেক্ষার সঙ্গে প্রীতি 

বিছ্যমান থাকেনা। 
৬৫। মাতসর্য এবং কৌকৃত্যের সঙ্গে শ্রীতি বিদ্যমান থাকতে 

পারে না। 
৬৬ ঈর্ষা, মাতসর্য এবং কৌক্ৃত্য অনিয়তযোগী ব! অনির্দিষ্ট চৈতসিক। 

তাদের আলম্বন ভিন্ন তাই পৃথকরূপে উৎপন্ন হয়। 
৬৭। চার লোভমুলক সসাংস্কা্বিক চিভ্ত এবং এক প্রতিঘ সম্পযুক্ত 

চিত্ত। স্তান এবং মিদ্ধ কেবলমাত্র সসাংস্কাত্বিক অকুশল চিত্তে 

বিদ্যমান থাকে । 



চেতসির-চৈতসিক ৯২৫ 

(৭) গুদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত পনব চৈতসিক সতুস্ত থাকে যথা ছন্দ” 

এবং প্রীতি বঞ্জিত এগাব অন্তসমান চৈতসিক এবং চাব সর্ব অবুল- 

চিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক (১১+৪-১৫)। 

(৮) বিচিকিৎস! সহগত চিত্তে বিচিকিৎস। সহগত এবং অধিমৌক্ষ 

বঞ্জিত পনেব চৈতসিক যুক্ত ' থাকে যথা ছন্দ, প্রীতি, অধিমোক্ষত৯ 

বঞ্জিত দশ অন্য সমান, চাঁর সর্ব অকুশল-চিত্ব-সাধাবণ চৈতসিক এবং 
এক বিচিকিৎসা যুক্ত থাকে (৯০+৪+১-১৫)। 

এভাবে বাঁর প্রকাৰ অকুশল চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ কবতে গিষে 

বিভিন্ন?০ সংগ্রহবপে 'সাঁত ভাঁগে সংগ্রহ কৰা হয়েছে। 

১৮: উনিশ, আঠাব, কুডি, একুশ, কুডি, বাইশ, পনর প্রভৃতি 
সাত ভাগে বাৰ অকুশল চিত্তের চৈতসিক' সংগৃহীত হযেছে । 

চৌদ্দ চৈতসিকেব মধ্যে চীব সর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক 
এবং দশ সমান*১ (কুশল ও নয, অকুশল ও নয) চৈতসিক সকল 
অকুসল চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে । 

৯৮ | এখানে ছন্দ (করবার ইচ্ছ1) থাকে না! কারণ উদ্ধত্য এখানে 

প্রবল। * 

৬৭। অধিমোক্ষ চৈতসিক যা! সিদ্ধান্ত করার উপর আধিপত্য করে তা 
বিক্ষিপ্ত চিত্তের সঙ্তে বিদ্যমান থাকতে পারেন1। 

৭০. (১) ১ম এবং ২য় অসংখাঁরিক চিভ্ত-১৯ , (২) তষ এবং গর্থ 
অসংখাবিক চিত্ত-১৮ (৩) «€ম অসংখারিক চিত্ত-২*-, (8) 
১ম এবং হয় সসংখারিক চিত্ত-্প২১, (৫) ৩য় এবং ৪র্থ 

সসংখারিক চিদ্তু-২* ,, (৬) €ম সসংখারিক চিত্ত২য়, 
(৭) মোহচিত্ত »্১৫। এ প্রকারে সংখ্যান্সসারে ৭ ভাগে" 
বিতভ্ত। 

৭১। তের অন্য সমান চৈতসিক থেকে ছন্দ, প্রীতি সিনিয়র বাদ 
দিস্বে। 



৯২৬ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

অহেতুক চিত্তানি 
১৯, অহেতুকেন্থু পন হসনচিতে তাঁব ছন্দ বজজিতা 

অঞ্ঞসমান। ছবাদস ধম্ম! সংগহং গচ্ছস্তি। 

তথা বোখপনে ছন্দ-পীতি-বজ_জিত1। 

সুখসভ্তীবণে ছন্দ-বিবিষ-বজজিতা | 
মনোধাতুত্তিকাহেতুকপটি সন্ধিযুগলে 

ছন্দ-পীতি-বিরিয়-বজ.জিতা । 

দ্বিপঞ্চবিঞ্ঞাঁণে পকিণএকবজ.জিতা তে যে" এব 

সংগয্হপ্তিতি সববথাপি অটঠারসন্্ অহেতুকেন্তু 
গণনবসেন চতুধা ব সংগহো৷ হোতী”তি। 

২০. ছ্বাদসেকাঁদস দস সন্ত চে'তি চত্ুববিধো 
অটঠারসাহেতুকেন্থ চিত্রপ-পাঁদেন্ু সংগহো!। 
অহেতুকেন্ু সব.বখ সত্ত সেস যথাবহং 
ইতি বিখাবতো বৃত্ত তেত্তিংসবিধ সংগহো!। 
ইং চিন্তা বিষুত্তীনং সম্পযোগঞ্চ নংগহং 
এন্বা ভেদং য্থাযোগং চিত্তেন সমুদ্দিসে'তি। 

॥ ইতি অভিধম্মখসংগহে চেতসিকসংগহবিভাগো নাম তি 
পবিচ্ছেদো | 

'অহেতৃক চিত্তের চৈতসিক সংগ্রহ 
২১, (১) অহেতুক চিত্তেব মধ্যে হসিতোৎপাদ চিত্তে ছন্দ 

বজজিত বাব অন্যসমান চৈতসিক্ষ সংযুক্ত হয় (৭+৫-১২)। 
(২) ব্যবস্থাপন চিত্তে+ও ছন্্ এবং প্রীতি বঞ্জিত এগাব অন্ত 

সমান চৈতসিক যুক্ত হয় (৭+৪8-১১)। 

৭২। হসিতোৎ্পাদ চিভে ছন্দ (করার ইচ্ছা) থাকে না? প্রথুম 
পরিচ্ছেদে ১৬ নং ব্যাখ্যা দেখুন । 

৭৩। ব্যবস্থাপন চিতই মনোদ্বারাবর্তন চিভ। 



চেতসিক-চৈতসিক ১২৭ 

(৩) দৌমনন্ত সহগত সম্ভীবণ চিত্তেণ৪ ছন্দ এবং বীর্ধ বঞ্জিত 

এগাঁব অন্য সমান চৈতসিক যুক্ত হয (৭+৪-১১9। 

(8) মনৌধাতুত্রযে৭৫ ( পঞ্চদবাবাবর্তন ও সম্প্রতীচ্ছন দ্য ) এবং 
অহেতুক প্রতিসদ্ধি যুগল+৬ নামক উপেক্ষা সম্ভীবণ চিভদবযে ছন্ব, 
প্রীতি, বজিত অন্যসমাঁন দশ চৈতসিক যুক্ত থাকে (৭+৩-১০)। 

(6) দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানে"৭ প্রকীর্ণ চৈতসিক বঞ্জিত কেবল মাত্র 
সাত সর্বচিত্ত সাধাবণ চৈতসিক যুক্ত থাকে ৭)। 

৭৪। যদিও সম্ভীরণ অর্থে আলম্বনের পরীক্ষার্থ ব তুলন৷ বুঝায় তবুও 

৭৫ | 

খত 

ইহা চিভ্ের নিক্করিয় অপ্রতিরোধী অবস্থা । ইচ্ছা (ছন্দ ) এবং 
প্রচেষ্টা (বীর্য) উভয়ই নিক্কিয় থাকে। 

মনোধাতু--সাধারণ অর্থে ইহা জ্ঞানেন্িয় (মননমতমেব 
ধাতু )। ইহ! পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত এবং ছুই সম্প্রতীচ্ছন চিভ দশ 
প্রকারের (ষথ! চন্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ভ্ত্রাণ বিজ্ঞান, 

জিহব। বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান কুশল ও অকুশল হিসাবে দ্বিপঞ্চ 
বিজ্ঞান বা! দশ বিজ্ঞান হয় ) ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানকে দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান 
ধাতু বলা হয়। অবশিষ্ট ছিয়াত্তর চিভ্তকে মনোবিজ্ঞান ধাতু 
বল! হয় কারণ তার] অন্য চিভগুলিকে (অর্থাৎ দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, 

ছুই সন্প্রতীচ্ছন ও সম্ভতীরণ চিভ্রকে জ্ঞান আহরণে অতিক্রম 
করে যায়। 

ছুই সন্প্রতীচ্ছন চিত্রই উপেক্ষা সহগত তাই প্রীতি বঞ্জিত। 
সম্ভীরণের মত এই ছুই চিত্রও বিপাকচিত্ত এবং নিষ্ত্িয়। তাই 
বার্য ও ছন বজিত। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তের হায় পঞ্চদারাব তন 
চিত ও বীর্য এবং ছন্দ বজিত। 
উপেক্ষা সহগত কুশল এবং অবুশল সন্তীরণ বিপাক দুই চিত্তকে 
অহেতুক প্রতিসন্ধিযুগল বলা হয়। অহেতুক অকুশল সম্তীরণ 
চিভদ্বারা নরকে জন্ম হয় এবং কুশল অহেতুক সম্ভীরণ চিভদ্বার। 
মইষ্যলোকে জন্ম হলেও অন্ধ, বধিব, বিকলাঙ্গ বপে জন্ম গ্রহণ 
করে। এই উভয় চিভ্ই উপেক্ষা সহগত। 

৭৭) দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান নিক্ডিয়্ বিপাক চিত্ত। 



১২৮ অভিধর্মীর্ঘ সংগ্রহ 

আঠীব প্রকাঁব অহেতুক চিত্তকে চৈতসিক সংযোগ পদ্ধতি অনুসারে 
সংখ্যা প্রয়োগে চাব প্রকাবে ভাগ কব! হয়েছে। 

২০, বাব, এগার, দশ এবং সাত--এ চাব প্রকাবে আঠার 

প্রকীর অহেতুক চিত্তকে চৈতসিক সংগ্রহ অন্ুসাবে চাব প্রকাবে ভাগ 
কৰা হযেছে। 

প্রত্যেক অহেতুক চিত্তে সাত সর্ব-চিতত-সাধাবণ-চৈতিক সংযুক্ত 
থাকে ও যথোপযুক্তভাবে প্রকীর্ণ চৈতসিক যুক্ত হয। বিস্তুতাকারে 
এই সংগ্রহ নীতি তেত্রিশ প্রকাবে"” হযে থাকে বলা হয। 

এবপে চৈতসিক সম্প্রয়োগ এবং সংগ্রহ জেনে ব্যক্তি চিত্তেব সঙ্গে 
চৈতসিকের সংযোগ বর্ণনা কবতে পাবেন 1৭৯ 

+৮। যথা অনুত্তরে ৫» সহ্দগতে &, কামাবছরে ১২, অকুশলে * 
অহেতুকে ৪ *সর্বমোট ৩৩। 

৭৯। এপরিচ্ছেদ্দে কোন কোন চিত্তে কোন চৈতসিক এবং কোঁন 

কোন চৈতসিক কোন কোন চিত্তে যুক্ত থাকে তার বর্ণনা দেওয়। 
হয়েছে। 

রন্থপ্রণেতা পরিশেষে পাঠকদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঘে তার: 
যেন কোন চৈতপিক কোন চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তা সঠিক 
নির্ধারণ করেন যেমন সর্ব-চিত-সাধারণ, চৈতসিক ৮১ চিতে 

সংযুক্ত থাকে-স্পর্শ চৈতসিক পঞ্চার চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত ধাকে 
কারণ ইহা! পঞ্চানন টিতে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। , , / , 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

পকিগ্রক সংগহ বিভাগো 

সম্পযুতো যধাযোগং--তে পর্নাস সভাবতো 
চিন্তচেতসিকা ধম্মা- তেসংদানি যথারহং। 
বেদন! হেতুতো বিচ চদ্বারালম্বনবুতো৷ 
চিপ পাদবসেন? এব_সংগহে! নান নীয়তে। 

৪8৫ ঙ 

প্রকীর্ণ সংগ্রহ 

১, চিত্ত-চৈতসিকের িপ্লান্ন স্বভাবসহ তাঁদের যথাধোগ্য, 

সম্প্রয়োগ বণিত হয়েছে (১)। 

এখন চিত্তের উৎপত্তি ভেদে (২) বেদনা, হেতু, কৃত্য, দার, আলম্বন 
এবং বাস্তু যখন যেটা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে তা বর্ণনা করা হবে। 

ব্যাখ্যা__ 

(১ ৮৯ প্রকার চিত্তকে সামগ্রিকভাবে এক চিত্ত ধরা হয়েছে কারণ 
সকল চিত্তের লক্ষণ হল--আলম্বন বা বিষয়কে জানা। ৫২ প্রকার 
চৈতসিককে পৃথকবপে ধরা হয়েছে কারণ তাবা প্রত্যেকে ভিন্ন লক্গণ 
বিশিষ্ট (১+৫২-৫৩)। 

(২) চিততুপ্পাদ (চিত্তোৎপত্তি-_সাধারণ অর্থে চিত্তের উৎপত্ভিকে, 
বুধায়। এখানে কিন্তু চিন্তকে বুঝায় (চিত্ত'এব চিতডুপ পাদ )। 
অন্য অর্থে চিন্তসহ চৈতসিক সমিকে বুঝায় (অঞ্ঞ্থ পন | ডি 

৯ 
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১. বেদনা সংগহো 

৯, তথ বেদনাস্ংগহে তাব তিবিধ বেদনা নুখং ছুকৃখ্ত 

'অহকৃখং অনুখধতি।  নুখং, ছুক্খঃ। সোমনস্সংং দোমনস্সং 

উপেক্খাণিতি চ ভেদেন পন পঞ্চধা ভ্োোতি। 

৩. তথ স্থখসহগণ্ডং কুস্লবিপাঁকং কাষব্ঞঞ্ঠাণ্ঃ একং এব। 

৪. তথা ছুকৃখসহগ্ত্ অকুসলবিপাক্ং কাযব্ঞঞাণং 

৫. সোমনস্স-পহগৃত-?িত্তানি" পন লোভমূলানি চত্তারি, ছাদস 
কামাবচরসোভনানি নুখসন্তীবণ-হসনানি চ দ্েতি অটঠারস 
কামাবচর চিত্তানি চ'এব. পঠম-ছুতিযতভিয-চতুখখজ বান-সংখাতানি- 

তুচন্তালীস মহগ_গত-লোকুত্তরচিত্তানি চে'তি দ্বাসট ঠিবিধানি ভবস্তি। 

৬. দোমনস-সহগত চিত্তানি পন দে, পটিঘচিত্তানি'এব। 

পৃ. লেসানি ৪ পঞ্চপ্ীস' উপেক্থা-সহঙত চিন্তান? 
এবা*তি। 

৮. নুখং ছুকৃখং উপেক্থাঠতি তিবিধা তথ বেদনা । 

সোমনস.সং দোমনস.সং ইতি বেদনা! পঞ্চধা ॥ 
নুখং এক' অথ ছুকৃথঞ্চ চ দোষনস.সং ছষে ঠিভং | 
দ্বামট ঠিন্থু সৌননস্সং পঞ্চপপ্নাসকেতরা! ॥| 

১. চিত্তের বেদন] স্গ্রহ 

২. বেদনা সংগ্রহে বেদন। (৩) ত্রিবিধ যথা মুখবেদনা (৪) হুখঃ- 

বেদনা এবং অছ্ুঃখ-অন্থুখ বেদনা । আবার কাধিক-মানসিক বৈদনা 
অনুসারে ইহা পাঁচ; প্রকাৰ : সখ, ছু, সৌ্ম্ন্ত, দৌরসননত [এবং 
উপেক্ষা । রর 

€। ভাদের মধ্যে ( পূর্বজন্মকৃত ) হি কায়বিজ্ঞান 
একটি সুখসহগত। টির 
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৪. আম্ুবপ্যভাবে (পূর্বজন্মকৃত ) অক্লুশল-বিপাক্; কায়,রিজ্ঞান 
একটি ছুঃখ সহগ্নীত 

৫. লৌমনন্ত চিত্তের সখ্য! বাষট্রি (৫) যথা ৫8 

অ. আঠার প্রকার কামাবচর চিন্ত যথা চার সৌমনস্তসহগত 

লৌভমুলক চিত্ত, বার কামাবচর শোভন চিত্ত, সুখসম্তভীরণ বিপাক-চিন্ত 

(এক) এবং হাসিতোৎপাদ ক্রিঘ। চ্তি (এক) 

(৪+১২+১+১-১৮) 

আ. চুধাল্লিশ চিন্ত (৬) যথ। মহদ্গত এবং লোকোত্তর ধ্যান চিত্ত 

গুলির নধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানের চিত্ত সৌমনম্ 

সহগত (১,+৩২-৪৪)-(১৮+৪৪-৬২)। 

৬. ছুই প্রকার প্রতিঘসম্প্রযুক্ত চিত্ত কেবলমাত্র দৌর্সনম্ত 
সহগত (+)। 

৭ অবশিষ্ট পঞ্চান্ন চিত্ত উপেক্ষা সহগত (৮)। 

৮* সুখ, ছুঃখ, উপেক্ষা বেদনা তিন প্রকার, সৌমনস্ত এবং 

দৌর্সনস্ত সহ পাঁচ প্রকার। 

স্বখ এক চিন্তে, ছুঃখ এক চিত্তে, দৌর্সনস্ত বই চিন্তে, সৌমনস্ 
বাষট্রি চিত্তে এবং উপেক্ষা! পঞ্চান্ন চিন্তে বিস্যমান থাকে, 

(১+১+২+৬২+৫-১২১)। ০ 

ব্যাখ্যা 2 

(৩) বেদন! একটি বিশেষ চৈতসিক যা! সকল প্রকার চিত্তের মধ্যে 
বিমান থাকে। ইহার লক্ষণ হল-£6০1718 অনুভূতি (বেদযিত 
লব্খন), ইহা স্পর্শ থেকে উপন্ হ্য়। ইংরেজী শ্ব 8909800] 
ই্জিয-সংবেদন বেদনার প্রকৃত প্রতিশব্ব নব। 
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760110-অন্ুভূতির সংজ্ঞা হল_-ইহা এক প্রকার চেতনা বা 
ব্যক্তিগত ধারণা যদ্বারা বিষয়ের জ্ঞান বা প্রতিবেদন সূচিত করেন।”১ 
$677986101 বা ইন্ডরিয়-সংবেদনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে_-ইন্দিয় 
বিষয়ের ব্বতস্ফুর্ত জ্ঞান বা যে প্রকারে বিষয়ের উপস্থিতিতে সঙ্ঞান 
ব্যক্তিব পবিবর্তন সাধিত হয়”২। 

বেদনা! চিত্তআোতের পরিবর্তন আনয়ন করে এবং জীবনদায়ী এবং 
জীবন-ক্ষয়ী উভয় শক্তিৰপে কাজ করে। দৃষ্টান্ত স্ববপ বলা যায 
আনন্দ জীবনকে উন্নত করে এবং ছুখে ইহাতে বাধা দান করে । 
একারণে বেদনা (চি91108) মনুষ্য জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

অংশ। 

বেদনার কৃত্য হল বিষয়ের স্বাদ অনুভব করা (অন্ুভবন রস )। 

কোন এক বিষয়কে পছন্দ করা বা না করা, তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর 

নির্ভর করে। সাধারণত তা যন্ত্রবৎ কাজ করে। 

কোন কোন সময়ে ব্যক্তির স্বাধীন চিত্ত বিষয়ের প্রকৃতির উপর 
নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে অনুভূতি প্রণালী নির্ধারণ করে যেমন 
কোন শব্রর দর্শনে স্বাভাবিকবপে অসস্তুষ্টি ভাবের উৎপত্তি হয কিন্ত- 
একজন সম্যক্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অপরপক্ষে শত্রর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন 
হন এবং তাতে আনন্দ অনুভব করেন। ও আনন্দের সঙ্গে এক 
পাত্র বিষ পান কবে সুখে মৃত্যু বরণ করেন। একদা! একজন ব্রাহ্মণ 

বুদ্ধের প্রতি অবিরাম কটু বাক্য বর্ষণ করতে থাকেন। কিন্ত বুদ্ধ 
জহাস্তে তার প্রতি মৈত্রী বিস্তার করেন। ক্ষান্তিবাদী নামক এক 
তাপস মগ্ভপ রাজা কর্তৃক ভীষণভাবে নির্যাতিত হন কিন্ত তাপস 
রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার পরিবর্তে তার দীর্থজীবন কামনা করেন। 
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একজন ধর্ান্ক অবৌদ্ধ বুদ্ধ দর্শনে দ্বেবচিত্ত উৎপন্ন করতে পারে। 
এখানে তার অনুভূতি হবে দৌর্সনস্ত সহগত। অন্থুবপভাবে একজন 

ধর্মান্ধ বৌদ্ধের নিকট ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু দর্শনেও একই প্রকার 

অনুভূতি হতে পারে। যা কারো খাস্ বা পানীয তা অন্তের পক্ষে 

“বিষ হতে পারে। 
সাধারণ মানুষের নিকট পাধিব স্থুখ অতীব আকাক্কার বস্তু হতে 

পারে। কিম্ত একজন জম্যক্দৃষ্টি সম্পন্ন ভিক্ষু তা ত্যাগ করে এবং 
নিভৃতে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে আনন্দ পান। এবপ নিভৃত 

জীবন কামভোগ্লীর নিকট নরক মনে হবে। যা একের নরক তা অন্তের 

স্বর্গ ইহা আমাদেব স্থট্টি এবং তা সাধারণতঃ মনোজাত। 
বুদ্ধ বলেছেন__হে ভিক্ষুগণ ! বেদন] ছুই প্রকার যথা সুখ এবং 

ছুখ। তাহলে যা সুখ নষ এবং ছুঃখও নয় এপ তৃতীয় একার 

বেদনা হয় কি করে? অর্থকথায় বল! হয়েছে ঃ যা নির্দোষ উপেক্ষা 

বেদনা তা৷ সুখেব অন্তর্গত এবং ষা সদোষ উপেক্ষা তা ছুঃখবপে গণ্য । 

বুদ্ধ আবার বলেছেন এ বিশ্বে যা অনুভূত হয় তা সবই ছুঃখ। 
ইহার কারণ হল--সর্ব কারণ নির্ভর বস্ত বা বিষয় পরিবর্তনশীল | 

অন্য দৃষ্টিতে যদি সকল প্রকার বেদনাকে কেবল মানসিকৰপে 
খারণ। কর! হয তবে তা তিন প্রকারে বিভক্ত হয় যথা সুখ, ছুঃখ, 

অছ্ঃখঅনুখ ( নুখ-ছুঃখহীন )। 
অথসালিনীতে তার ব্যাখ্যা একপ ₹স্খ অর্থে স্ুখান্ুৃভূতি 

€ সুখ-বেদন। ), নখের মূল ( নুখ-যূল ), স্থখেব আলম্বন (ন্ুখারম্মণ ) 
সুখের হেতু,(স্খ-হেতু) স্থুখ উৎপত্তির কারণ বা স্থান (স্থুখপচ্চঘট ঠান) 
ব্যাপাদহীন ( অব্যাপজ,বা। ), নির্বাণ ইত্যাদিই বুঝায়। 

উক্তবপ প্রকাশ থেকে "সুখ বাদ দিয়ে? স্থখ অর্থ দ্রাভায় 
শুখবেদনা। 

উক্তরূপ প্রকাশে ; “মুখ অর্থে এই সংসারের প্রতি অনাসক্তি । 
এখানে সুখ অর্থে সুখমূল। 

উক্তরূপ প্রকাশে ঃ “হে মাতলি! বপই সুখ, বপ স্থথে পতিত 
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হয এবং স্থুখে পর্থবসিত হয়। এখানে সুখ অর্থে সুখের আলম্বন বা 
অবলম্বন। 

“হে মাতলি ! পুণ্য সুখের প্রতিশব্দ” । এখানে সুখ অর্থে সুখের 

হেতু । | 
“হে ভিক্ষুগণ ! বর্ণনা দ্বারা স্বর্গনুখ উপলদ্ধি করা৷ সহজ নহে ॥ 

“ঘণরা নন্দন দেখেনি তারা সুখ কি জানে ন?। এখানে সুখ অর্থে 
সুখ উৎপত্তির কারণ বা স্থান। 

ধএ অবস্থা এ বিশ্বে সুখ সঞ্চার করে । এখানে সুখ অর্থে 

ব্যাপাদহীনতা। 
“নির্বাণ পরম সুখ । এখানে স্থুখেব অর্থ হল নির্বাণ । 

এ উদ্ধৃতি থেকে পাঠক হৃদয়গম করবেন সুখশব্দধকে কোন্ কোন্ 

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব করা হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সুখ 
সুখবেদন! বা সুখানুভূতি বপে ব্যবহৃত হযেছে । 

নির্বাণকে পরম সুখ বলা হয়েছে । সুখ শব্দ ব্যবহার করলেও 
নির্বাধ-স্থখ বলতে নুখানুভূতি বুঝায় না। নির্বাণ হল বিমুক্তিস্খ। 
ছুঃখবিমুক্তিই হুল নির্বাণস্থুথ। 

হুঃখ শব্দদ্ারা বুঝায়-_ ছুঃখানুভূতি, ছুঃখমূলঃ ছঃখালম্বন, ছুঃখহেতু, 

ছুঃখোৎপত্তির কাবণ বা স্থান ইত্যাদি । 

ছুখকে বাদ দিলে-_এখানে ছুঃখ অর্থে বুঝায়__ছুঃখান্ুভূতি 
ভন্মত ছুঃখ- এখানে ছুঃখ অর্থে, ছুঃখের মূল । 

“হে মাতলি! বপই ছঃখ, রূপ ছুঃখে পতিত হয় এবং ছুঃখে 

পর্যবসিত হয় ।৮--এখানে ছুঃখ অর্থে ছুঃখের আলম্বন ৷ 

“অপুণ্য সঞ্চয় ছুখ এখানে ছুঃখ অর্থে, হুঃখের হেতু । 
“হে ভিক্ষুগণ! বর্ণনা দ্বারা ছুঃখমর় অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া 

যায় না_এখানে ছুঃখ অর্থে হঃখোৎপভির কাবণ বা স্থান বুঝায়ে। 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে ছুঃখ শব্দকে ছুঃখ|নুভৃতি অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে। ্ 

ধর্মচন্র প্রবর্তন সুত্রে বুদ্ধ ছুঃখকে আট ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন 
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যথা--১, জন্ম ছুঃখ, ২. জরা হুখ, ৩. ব্যাধি ছখ, ৪. মরণ ছঃখ, 

৫. অশ্রিয় সংযোগ ছুঃখ, ৬. প্রিষ বিয়োগ ছুঃখ, ৭. ঈপ্সিত বস্তর 

অপ্রাপ্তি হুঃখ, সংক্ষেপে প্স্বন্ধই ছুঃখ। 

এগুলিই ছুঃখহেতু । 
যখন বুদ্ধ দেবত। এবং মীন্ুষকে সম্বোধন করে ধর্মদেশনা কবেন 

তখন তিনি আট প্রকাব ছুঃখেব বথা বলেন। যখন তিনি কেবলমাত্র 
মানুষকে ধর্মদেশনা করেন তখন তিনি বাব প্রকাব হুঃখের কথা বলেন । 

এক্ষেত্রে তিনি “ব্যাধি” বাদ দিষে শোক, পবিদেব (পবিতাপ ), ছুঃখ» 
দৌর্সনস্ত (ছূ্মন্তা), উপায়াস (হাহুতাশ) প্রভৃতিকে ছুঃখ বলেছেন। 
এ গীঁচটিৰ মধ্যে ব্যাধি অন্তভূক্তি, ব্যাধি কায়িক-মানসিক অসুস্থতা । 

শোক, দৌমননিস্ত এবং উপায়াস হল মানসিক ছুঃখ এবং পবিদেব 

হল কায়িক ছূঃখ। 

কার্ধতঃ এই ছুই বিভাগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
_ অছ্ক্থ-ম-অস্থখ হল ফা ছুঃখও নয়, সুখ নয়। ইহা উপেক্ষা 

বেদনা । ইহা অনেকটা সুখে ভুমখে আবেগহীনতা (50110 
10017151006 ) এবং উদ্বালীনতা (50010 10016976106 ) এব 

উভয়েবই সামিল। পালি শব্দ উপেক্ষা আরও বিস্তৃত অর্থবাহক যা 
বারবার এ প্রকাৰ উপেন্ষী বেরনা। অর্থে ব্যবহাৰ করা হযে থাকে। 

অকুশল চিন্তে উপেক্ষা (5০011 ) আবেগহীনতার ভূমিকা গ্রহণ 
কবে কারণ ইহা! অজ্ঞানতা প্রস্ত। অহেতুক বিপাক চিত্তে যেমন 
ইন্দ্রিষ সচেতনতায় (59056-47101555100, ) উপেক্ষা অর্থে সাধারণ 
উপেক্ষা বেদনাকে বুঝায় যাব কেন নৈতিক মুল্য নেই। 
অহ্ুকৃথ-ম-অন্থখ পুবৌুবি এ অর্থেই ব্যবহৃত ইয। উপেক্ষ। 
খন কামাবচব শোভন চিত্তে সুপ্ত থাকে তখন তার অর্থ এপ একটি 
বুঝাষ--সাধারণ আতেগহীন্তা (কিন্তু ইহা 91011 জাতীয় নয় 
কারণ সেখানে অজ্ঞানতা নেই), সাধারণ উপেক্ষা বেদনা গস্থৃক্যহীনত 
পক্ষপাতিত্বহীন বেদনা, (591০) উদাসীনতা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা । 

ধ্যান চিত্তের উপেক্ষী হল-_সমাধি বা ধ্যানক্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা 
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বা মধ্যস্থতা । ইহা নৈতিক এবং মনস্তাত্বিক উভয়প্রকার (প্রথম 
পপরিচ্ছেদে ৪২নং ব্যাখ্যা দেখুন । 

আবও বিস্তৃতার্থে বেদন! পাঁচ প্রকারে বিভক্ত যথা 
১) ন্ুুখ (কায়িক সুখ) ২) সৌমনস্য মোনসিক সুখ) 

৩) ছুখ (কায়িক ছখ) ৪) দৌর্মনস্ত (মানসিক ছুঃখ ) ৫) উপেক্ষা 
( নিরপেক্ষতা, মধ্যস্থৃতাঃ নিবপেক্ষ বেদন! )। 

পরিণাম দৃষ্টিতে সকল প্রকার বেদনাই মানসিক কারণ বেদন! 
একটি চৈতসিক। তবে সুখ এবং ছুঃখ অনুসারে বেদনাকে -ভাগ করা 

হয়েছে। 

৮৯ প্রকার চিত্তের মধ্যে কেবলমাত্র ছুইটি চিত্ত সুখ এবং ছুখের 
সঙ্গে সন্প্রযুক্ত। তারমধ্যে একটি সুখ-সহগত কায় বিজ্ঞানের সঙ্গে 
এবং অপরটি ছুঃখ-সহগত কায় বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ছুইটি 
€ পুর্বজন্কৃত ) কুশল এবং অকুশল কর্মের ফলম্বৰপ বিপাকচিত্ত। 

ষটান্ত স্ববপ বলা যায়-_মৃছস্পর্শ সুখ সঞ্চার কৰে এবং অপর পক্ষে 
স্চবিদ্ধ হলে ছুঃখ অনুভূত হয়। এ সকল ক্গেত্রে ব্যক্তির উক্ত ছুই 

প্রকার চিত্তের (উৎপত্তিব ) অনুভূতি হয। 
এখন নূতন প্রশ্ন হতে পারে_ কেবলমাত্র সুখ এবং ছুখ 

কায়বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত কেন ? অন্ত ইন্দ্রিয় সংস্পর্শগুলি কায়বিজ্ঞানের 
সে সংযুক্ত নয় কেন? 

মিষ্টার আউদ্গ তার অভিধর্সার্থ সংগ্রহের অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় 
'তার যথার্থ উত্তর প্রদান কবেছেন £__ 

(কায়)স্পর্শেক্দিয়১ কেবল প্রকৃত সুখ এবং ছুঃখ সহগত ; অন্ত চার 
ইন্দ্রিয় স্পর্শ উপেক্ষা সহগত। এই একক বৈশিষ্ট স্পশেক্ছিয়ের ক্ষেত্রে 
'সারোপ কর! হয়েছে কারণ অন্যান্ত (চার) ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়ের 

সঙ্গে প্রসাদবপের যে সংঘর্ষণ হয় তা উভয়ের নিতান্ত দেহের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের গুণ (অর্থাৎ তা সংঘধণাকারে উৎপন্ন হয় না) তাই. তা 
কায়িক সুখ অথবা ছুঃখ উৎপাদন করার মত শক্তিসম্পন্ন নয়। কিন্ত 

£ কায় ) স্পর্শের ক্ষেত্রে এক বা অন্য বা তিন মহাভূতের সঙ্গে (যথা 
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স্থান ব! পৃথিবী ধাতু, উষ্ণতা-শীতলতা৷ বা তেজ! ধাতু, চাপবেগ বা 

-বাধুধাতু ) যে স্পর্শ হয় তা অন্থভববারীর দেহে সেই মহাভূতের 
প্রতিক্রিঘা সাধনের পক্ষে শক্তিসম্পন্ন ৷ নেহাই এর উপব কার্পাস স্থাপন 

করলে যেমন নেহাই এব কোন প্রতিক্রিষা হয না কিন্ত হাতুড়ি দ্বারা 

নেহাই এর উপরিস্থ কার্পাপ আঘাত করলে তাতে কার্পাস নেহাই এর 

উপর বাধা স্থ্টি করে (০0101900010]0 0 10171105010175 0. 14. ) 

স্পর্শের ক্ষেত্রে সংঘর্ধ অতি প্রবল । মহাভূতত্রয়ের যথা পঠৰি 
(বিস্তৃতি), তেজো ( উক্ণতা-শীতলতা ) এবং বায়ো (বাধু) (আপো 
বা সংসক্ভিকে স্পৃশ্ঠ নয় বলে বাদ দ্িষে) প্রভৃতির সংঘর্ষ দেহে 
প্রবলাকারে এবং প্রত্যক্ষৰপে হযে থাকে। ফলে হয়ত সুখ নয়ত 
ছুঃখ অনুভূত হয়। দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ এবং স্বাদ গ্রহণ কালে নাধমাত্র 

সংঘর্ষ হয়। তার ফলে ষে অনুভূতি হয় তা নুখও নয়, ছুঃখও নয়। 

ষদিও এসকল ইন্জরিয় সংস্পর্শ সুখ, ছুঃংখ বা উপেক্ষা বেদনা কিন্ত 

অবন চিত্ত বীথি তৎকরণযুক্ত হলেও তথ্বার৷ অন্থপ অনুভূতি উৎপন্ন 
হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। 

দৃষ্টান্ত স্ববপ বল! বায়ঃ পাষে পাথর খণ্ডের আঘাত বশতঃ 
বুদ্ধের ছুঃখসহগত কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে কিন্ত তার চিত্ত- 

বীথিতে আঘাতের কারণে তাব জবন চিত্ত কৃত্য যে প্রতিঘসমপ্রযুক্ত 

হবে তার কোন কাবণ নেই। ছুঃখদ্বাবা অভিভূত না হয়ে তিনি তখন 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা সহগত ছিলেন। তার চিত্ত আোতে উপেক্ষা অনুভূতি 
অন্তনিহিত ছিল। অনুবপভাবে একজন শ্রদ্ধাশীল বিজ্ঞ বৌদ্ের বুদ্ধ 
দর্শনে স্বতংস্ফর্ত ভাবে উপেক্ষা সহগত চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হবে কিন্ত 
তার জবন চিত্ত হবে কুশল সংযুক্ত। তাব অন্তনিহিত অনুভূতি হবে 
সৌমনস্ত সহগত (প্রসন্নতা, দৌমনতা সংযুক্ত )। 

এই সক্ষম বিষয়টি সম্পূর্ণৰ্পে উপলদ্ধি করতে হবে। 
সৌমনস্ত (মনত) এবং দৌর্সনস্ত (ছুর্ঈনতা ) সম্পূর্ণ মানসিক 

ব্যাপার । 
এই পাঁচ প্রকার বেদনাকে তিন প্রকার বেদনাষ, তিন প্রকার । 
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বেদনাকে ছুই প্রকার বেদনায় এবং ছুই প্রকার বেদনাকে এক প্রকার 

বেদনায় পর্যবসিত করা যায় 2 

১. সুখ+সোমনস্স$ উপেক্থা ; ছকৃখ+দোমনসস 

৯ সখ ; উপেক্থা ? ছ্ুকখ 
৩, সখ হকখ 

৪. ছ্কখ 
( উপেক্ষা ছুঃখের অস্তভূক্তি এবং সুখ শেষপর্যন্ত ছুঃখের অন্ততূক্ত 

হয়েছে )। 

(8) সুখ-_কায়িক স্থুখকে মানসিক স্থুখ (সোমনস্ন ) থেকে 

পৃথকবপে জানতে হবে। সেবপ ছঃখকে (কায়িক ছুঃখকে ) মানসিক 

হঃখ (দোমনস্স ) থেকে পৃথকবপে জানতে হবে। একটি মাত 

চিন্ত সুখ-সহগত। সেবপ একটিমাত্র চিত্ত ছঃখ-সহগত। উভয়ই 
কুশল (ভু ) বা অকুশল (কু) কর্মের ফল। 

বুদ্ধ যখন দেবদত্ত থের দ্বারা আহত হলেন তখন তিনি ছুঃখ-সহগত 

কায়বিজ্ঞান অন্ুভব করেছিলেন। ইহা তার পুর্বজন্মকৃত অকুশল 
কর্মেব ফল। যখন আমরা কোন কোমল আসনে উপবেশন করি তখন 

আমর! নুখ-সহগত কায়বিজ্ঞান অনুভব করি । ইহা! পূর্বজন্দকৃত কুশল 
কর্মের ফল। সকল প্রকাব কায়িক ছুঃখ এবং সুখ পুর্বজন্মকৃত কর্মের, 

অনিবার্ধ কল। 

(6) পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন যে স্ুখ-সহগত চিত্ত অন্য সকল 

প্রকাব চিত্তকে অতিক্রম করে। একারণে ব্যক্তিগত জীবনে ছুঃখের 
চেয়ে জুখক্ষণ অধিক অনুভূত হয়। এই উক্তি 'জীবন ছুঈখময় এ 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাঁচ্ছেনা। এখানে হুঃখকে ছুঃখবেদনা বপে ব্যবহার 

করা হয়নি তবে পীভন ( গীল্লন ) অর্থে ব্যবহার কবা হয়েছে। ধর্মচক্র 

প্রবর্তন সুত্রের ছুঃখ বর্ণনা পাঠ করলে এবিবরে পরিফ্ষার ধাবণা হবে। 
(৬) য্থা চাব প্রকার কুশল ধ্যান, চার প্রকার বিপাক ধ্যান, 

চাব প্রকার ক্রিয়াধ্যান এবং বত্রিশ লোকোন্ব ধ্য।ন ূ 
1... (৪4+৪+8-+৩২-৪৪)। 
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(৭) ছুই প্রকার প্রতিঘ-সন্প্রযুক্ত চিত্তে সৌমনস্ত বিদ্যমান ।, 

যখন আমরা রাগান্বিত হই তখন দৌর্মনস্ত অনুভব করি। 
যেখানে প্রতিঘ সেখানেই কি দৌর্মনস্ত বিমান? হণ, তা স্থুল বা 

সুক্গবপে থাকে ( এ সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদের ১* নং ব্যাখ্যা দেখুন )। 
(৮) যথা ৬ অকুশল, ১৪ অহেতুক, ১২ শোভন, ৩ বপধ্যানঃ 

১২ অবপধ্যান, ৮ লোকোত্বর ৫৫. 
২. হেতুসঙ্গহো 

৪. হেতুসঙ্গহে হেতু না লোভো৷ দোসো৷ মোহো 
অলোভো অদোলো অমোহো চাশতি ছববিধা ভবস্তি। 
তথ পঞ্চদারাবজ জনদিপঞ্চবিঞ এহাণ- 
সম্পটিচ.ছন-সম্তভীবণ-বোথপন- 
হসন-বসেন অট ঠারস অহেতুকচিত্তানি নাম । 
সেসানি সববানি'পি একসন্তুতি চিন্তানি সহেতুকান' এব। 
তখপি দ্বে মোমৃহচিত্ানি এবহেতুকানি। 
সেসানি দস অকুসলচিন্তানি ৮এব ঞ্জাণবিপধুত্তানি 
দ্বাদস কামাবচরসোভনানি চা'তি 

দ্বাবীসতি দ্বিহেতৃকচিত্তানি । 
দ্বাদশ এাণসম্পযুত্রকামাকচর-. 
সোভনানি চ'এব পঞ্চবিংস মহগ গত 
লোকুত্তরচিত্তানি চে'তি সন্ত চন্তালীস 
তিহেতুকচিত্বানি । 

লোভে! দোসো চ মোহো৷ চ হেতু অকুলল। তযো । 
অলোভাদোসামোহো চ কুসলাব্যাকতা তথ 
অহেতুকট ঠাবর্স” একহেতুকা ছে ছুবীসতি 
ঘিহেতুকা মতা সত্তচন্তালীস তিহেতুকা | 

ৃ ২. চিত্তের হেতু সংগ্রহ 
৪. চিত্তের হেতু সংগ্রহে (৯) ' হেতু ইষ প্রকার যথা লোভ, দ্বেষ, 

মোহ, অলোভ (দান ), অদ্বেষ (মৈত্রী ), অমোহ (প্রজ্ঞা )। ' 

রি 
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তন্মধ্যে আঠার প্রকার চিত্ত অহেতুক (১০ ) যথা পঞ্চদবারাবর্তন, 

'দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছন, সম্তীরণ, ব্যবস্থাপন এবং হসিতোৎপাদ। 
অবশিষ্ট একাত্তর (১১) প্রকার চিত্ত অহেতুক । তাদের মধ্যে 

-ছুই প্রকার মোহ-যূলক চিত্ত (১২) একহেতুক। অবশিষ্ট দশ প্রকার 

অকুশল (১৩) এবং বার প্রকার (১৪) জ্ঞানবিপ্রযুক্ত শোভন কামাবচর 
চিত্ত সর্বমোট বাইশ চিত্ত দ্বিহেতুক। 

বার প্রকার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কানাবচর শোভন চিত্ত (১৫) এবং 

-পঁয়ত্রিশ প্রকার মহদৃগত এবং লোকোত্বব চিত্ত সর্বমোট সাতচল্লিশ 

চিত্ত ত্রিহেতুক। 
৫. লোভ, দ্বেষ, মোহ-_-এই তিনটি অকুশল হেতু । অলোভ, 

অদ্বেষ, অমোহ--এই তিনটি কুশল এবং অব্যাকৃত (১৬)। 
ইহা হৃদয়ঙ্গম কবতে হবে যে আঠাব প্রকার চিত্ত অহেতুক। 

'হেতু ছুই চিত্ত এক হেতুক, বাইশ চিত্ত ছ্িহেতুক এবং সাতচল্লিশ চিন্ত 
ত্রিহেতুক। 

ব্যাখ্যা 

৯. প্রথম পরিচ্ছেদে ৯ নং ব্যাথা দেখুন। হেতু সম্বন্ধে আরও 

বিশদভাবে জানতে হলে ধন্মসঙ্গণি*র হেতুগোচ্ছকং 99০০0 1053- 
1083 37300010151 25901191055 ৮১ 274--28? দেখুন । 

অথসালিনী অনুসাঁবে হেতু চার প্রকাঁর ৪-- 

ক. হেতৃ-_হেতু, মূল হেতু বা মূল প্রত্যয়। তিন কুশল হেতু, 
তিন অকুশল হেতু এবং তিন অব্যাকৃত (অব্যক্ত) হেতু বিছ্নান। 

এখানে হেতুকে মূল বপে ধরা হয়েছে । 
খ. প্রত্যয়-হেতুঃ কারণ বণ প্রত্যয় বা সাহায্যকারী কারণ। 

“হে ভিক্ষুগণ ! চার মহাভূতই বপক্বন্ধের উৎপত্তির হেতু এবং 
প্রত্যয় । এখানে হেতু অর্থে প্রত্যয়হেতু বুঝায়। 

হেতু এবং প্রত্যয়ে সুক্ষ পার্থক্য বিদ্কমান। প্রথমটি মূলকে 
'নির্দেশ করে এবং পরেরটি সাহায্যকারী ধর্ম ( উপকারক ধম্ম) কে 
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নির্দেশ করে। হেতুকে বৃক্ষমূলের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং প্রত্যয়, 
হল বৃক্ষের সার, জল, মাটি ইত্যাদি বৃদ্ধিকারী উপাদান । 

এ পার্থক্য বিশেষবপে জানতে হবে। 

ইহাও লক্ষ্য করতে হবে যে কোন কোন সময় হেতু এবং প্রত্যয়কে 

একার্থ বোধক বূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 

গ. উত্তম-হেতু, মুখ্য কারণ বা প্রত্যয় । 
কোন বাঞ্ছনীয় বিষয় কুশল ফল উৎপাদনে উত্তম কারণবপে কাজ 

করে এবং অবাঞ্ছনীয় বিষষ অকুশল ফল উৎপাদনে কাজ করে। 
এখানে উত্তম-হেতু অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। 

ঘ, সাধারণ হেতু, সাধারণ কারণ বা. প্রত্যয় । 
অৰিষ্ঠ সংস্কারের (স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ) হেতু এবং প্রত্যয়। 

এখানে হেতুকে সাধারণ কারণ অর্থে ব্যবহার কর! হয়েছে। 
মাটি এবং জল, মিষ্টি ও কটুত্ব উভয় গুণ ধারণ করে সেবপ' 

অবিষ্ভা স্বেচ্ছাকৃত কর্মের সাধারণ হেতু । 
চি পালি সাহিত্যে হেতু বিভিন্ন অথ ধাবণ করে তবে এ বিশেষ 

ত্রে (হেতু) নিণিষ্ট “মূল” অর্থবাহক। 

১০. সবল অহেতুক চিত্ত সকল প্রকার হেতুবিহীন। স্মৃতরাং 
তারা! কুশলও নয অকুশলও নয় বরঞ্চ অব্যাকৃত ( কুশল-_অকুশল 

হিসাবে অব্যক্ত )। 
তাদের সাত চিত্ত ( পূর্বজন্মকৃত ) অকুশলের বিপাক (ফল), আট, 

চিন্ত ( পূর্বজন্কৃত ) কুশলের বিপাক এবং অপর তিনটি ক্রিয! চিন্ত 

মাত্র। ( প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬নং ব্যাখ্যা দেখুন। 
১১, অর্থাৎ ৮৯--১৮-৭১। 

১২, অর্থাৎ বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্তচিত্ত এবং ওদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত 
চিন্ত। এই ছই প্রকার চিন্ত একহেতুক অর্থাৎ মোহযূজ্ক। ওদ্বত্য 
সম্পরযুক্ত চিত্ত অত্যন্ত ছ্রবলহেতু ভবিস্তৎ জন্ম নির্ধারণে অক্ষম ।। 
বিচিকিৎসা এবং ওদ্ধত্য, এই ছুই চিন্তকে বিমুক্তির অন্তরাষবপে গণ্য: , 
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করা হয। বিচিকিৎসা প্রথম মার্থুলাভে এবং ওদ্ধত্য চতুর্থমার্গ লাভে 
সম্পুর্ণ ধ্বংস হয়। 

১৩, প্রথম আট প্রকার অকুশল চিত্ত লোভ এবং মোহেব সঙ্গে 
যুক্ত এবং তার পরেব ছুইটি চিত্ত ছেষ এবং মোহের সঙ্গে যুক্ত। ইহা 
স্মরণ রাখা প্রফ্ষোন যে মোহ সর্বপ্রকার অকুশল চিত্তের সে যুক্ত 
থাকে। 

১৪. বার জ্ঞান বিপ্রযুক্ত, কামাবচর শোভন চিত্ত দ্বিহেতুক অর্থাৎ 
অলোভ এবং অদ্বেব সম্প্রযুক্ত। এই ছুই হেতু কুশল চিন্তে সংযুক্ত 
থাকে। 

১৫. অবশিষ্ট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর শোভন চিত্ত ত্রিহেতুক 
অর্থাৎ অলোভ, অছ্েষ, অযোহ সংযুক্ত । 

অন্বপভাবে ১৫ বপাবচর চিত্ত, ১২ অবপাবচর চিত্ত এবং ৮ 
লোকোত্তর (১৫+১২-+৮-০৩৫) সর্বদা ত্রিহেতুক। 

বপলোকে বা অবপলোকে অকুশল হেতুযুক্ত অকুশল চিন্তা উৎপন্ন 

হয় না এমন নয। এক্ষেত্রে ইহাই জোর দিষে বলা হচ্ছে ষে উচ্চতর 
অকুশল হেতু বিষ্কমান থাকতে পারে না । 

অন্যান্য কুশল চিত্তের হ্যায় লোকোত্তর চিত্তে বদি তিন কুশল 
হেতু বিমান থাকে তবুও তারা পুনর্জন্ম প্রদান শক্তিহীন। 

(১৬). অব্যাকত, ( অব্যাকৃত) সাধারণত অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত 

অর্থে ব্যবহার করা হয় বিপাক এবং ক্রিয়া! উভয়ের প্রতি 
অব্যাকৃত শব্দ প্রয়োগ করা হয়। বিপাক নিজেই ফল (বা বিপাক) 
তাই ফল প্রদানে, অসমর্থ । ক্রিয়া কোন ফলই প্রদান করে না। বপ 
(জড় পদার্থ) ও অব্যাকৃত কাবণ ইহাও কোন, কর্মফল প্রদানে 

অসমর্থ । পু 
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পকিপ্নক সংগ্রহ বিভাগ ১৪৪, 

অহেত্কহেতুহীন চিত্ত -১৮ 
একহেতুক-__এক হেতুষুক্ত চিত্ত ২ 

দিহেতুক-_ ছুই হেতুযুক্ত চিত্ত 
. আকুশল্-_১০ 
কুশল -১২ 

তরিহতুক__তিন হেতৃযুকত চি 
শোভন- ১২ 

মহদ্গত-২৭ 
লোকোত্তবন ৮ 

সর্বমোট -৮৯ 

৩, কিচ্চ সঙগহো 

কিচ্চ-সঙ্গুহে বিচ্চানি নাম পটিসন্ধি- 
ভবঙ্গাবজ জন-দসসন- লবন-ঘায়ন- 

সাষন-ফুসন-সম্পটিচ ছন _সম্ভীবণ- 
বোথপন-জবন-তদারম্মণ-চুতিবসেন 

' চুদ্দসবিধানি ভবস্তি। | 
পটিসন্বিভবঙ্গাবজ জনপঞ্চবিঞঞ্াণট ঠানাদিবসেন 
পন তেসং দূসধা ঠানভেদো। বেদিতব্বো। 

তথ ছে উপেক্থাসহগত সম্ভীরণানি, চ” এব অটঠ 

মহাবিপাকরানি চনব বপাবপবিপাকানি ৮ ইতি, 
ূ একুননবীসতি চিত্বানি পটিস্ধি- -ভবুতিকি চানি নায় [ 
আবজ; জনকিচ ঢানি পন দ্বে। তথা দস ন-সবন 
ঘাষন-সানযফুদন-সম্পটিচ, ছন কিচ চানি, চ। 
উনি সম্ভীবণকিচ ডানি | 

ৃ মনোদধাবাবজ জনম এব পঞ্চদ্বাবে বোখপ্নবিচ সাধধেতি তি। 
আবজ জনদ্য-বজ 'জিতানি কুসলাকুসলক্রিয়াচিত্তানি। 
পঞ্চপপ্নাস জবনকিচ্জানি | 
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অট ঠমহাঁবিপাকানি চে' এব সম্তীরণত্ষংচ' তি একাদস তদারম্মণ-- 
কিচচানি। 

তেন্নু পন দে উপেক্থাসহগতসস্তীরণচিত্বানি পটিসন্ধি-ভব্গ-চুতি- 
তদারম্মণ-সম্ভীরণ-বসেন পঞ্চ কিচচানি নাম । 

মহাবিপাকানি অটঠ পটিসান্ধ-ভবঙ্গ-চুতি-তদারম্মণ-বসেন 
চতুকিচানি। 

মহগ গতবিপাকানি নব পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতিবসেন তাকচডানি নাম। 
সোমনস্স-সহগতং সন্ভীরণ-তদালম্বনবসেন ছুকিচচং। 

তথা বোথখপনঞ, চ বোখপনাবজ-জনবসেন । 

সেসা পন সববানি' পি জবন-মনোধাতুত্তিক-পঞ্চ- 

বিঞ্ঞ্াণানি যথাসম্ভব এক কিচ্চানী'তি। 
৭. পটিসম্ধাদযো! নাম কিচ্চভেদেন চুদ্দস 

দসধা ঠানভেদেন চিত্তুপ-পাদা পকাসিতা। 
অটঠসট-ঠি তথা দে চ নবটঠদ্ে যথাকৃকমং 
একদ্বিতিচতুপঞ্চকিচ চট ঠানানি নিদ্দিসে। 

৩. চিত্তের কৃত্য সংগ্রহ 
৬. চিত্তের কৃত্য সংগ্রহে (১৭) চিত্তের কৃত্য বা কার্য চৌদ্ধ প্রকার 

যথা 2 

* আস্বাদন (সাষন ), ১৪. 'চ্যুতি (চুতি) (২৭) 
চিত্তের চৌদ্ প্রকার কার্ধকে "স্থান ভেদে ভাগ করলে (২৮) 
দশ প্রকার হয় যথা ১. প্রতিসন্ধি ২" ভবাঙগ ৩. আবর্তন 
পঞ্ইন্দ্িয়ই বিজ্ঞান এবং অন্তগুলি। 

১. প্রতিসন্ধি (পটিসন্ধি) (১৮), ৮. স্পর্শ (ফুসন ) (২১), 
২. ভবাঙ্গ (ভবঙ্গ ) (১৯), ৯, অন্প্রতীচ্ছন (সম্পটিচ, ছন) (২২), 
৩. আবর্তন (আবজ.জন) (২০), ১০. জন্তীরণ ( সম্ভীরণ ) (২৩), 
৪. দর্শন (দস সন ), ১১. ব্যবস্থাপন (বোথপন) (২৪), 
৫* শ্রবণ ( সবণ ), ১২. জবন ( জবন ) (২৫) 
৬. ভ্রাণ (ঘাষন ), ১৩. তদালম্বন (তদারম্মণ) (২৫), 
৭ 

গ গ্রে 
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উনিশ প্রকার চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাজ এবং চ্যৃতিকৃত্য সম্পাদন 

করে। তা হল £_-১. ছুই প্রকার উপেক্ষা-সহগত সম্তীরণ চিত্ত (২৯) 
২. আট মহাবিপাক চিত্ত (৩০) এবং ৩. নয় বপ এবং অরূপ বিপাক 
চিত্ত (৩১)। (২+৮+৯-১৯)। 

ছুই চিত্ত আবর্তন কৃত্য সম্পাদন করে (৩২)। 
সেরূপ ছুই চিন্ত (৩৩) দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন ও 

অন্প্রতীচ্ছন কৃত্য সম্পাদন করে (৩৪)। 

তিন চিত্ত সম্ভীরণ কৃত্য সম্পাদন করে (৩৫)। মনোদ্বারাবর্তন 

চি্ত একাই পর্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারে ( চিত্ব-বীঘিতে) ব্যবস্থাপন্ন কৃত্য 
(অর্থাৎ পর্চ-দঘবারিক আলম্বন জবনস্থানে কিবপে ব্যবহার হবে তার 
ব্যবস্থা করে, (৩৬) সম্পাদন করে । 

ছুই আবর্তন চিত্তবজ্জিত (৩৭) পঞ্চানন প্রকার (৩৮) অকুশল, কুশল 
ফল এবং ক্রিয়৷ চিত্ত জবনকৃত্য সম্পাদন করে। 

আট মহাবিপাক চিন্ত এবং তিন সম্ভীরণ চিত্ত অর্থাৎ ১১ দঃ (৩৯) 
তদালম্বন কৃত্য সম্পাদন করে। 

তিন সম্ভীরণ চিত্তের মধ্যে ছুই উপেক্ষা জহগত সম্ভীরণ চিত্ত পাঁচ 
প্রকার কৃতা সম্পাদন করতে পারে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি, 
তদালম্বন এবং সম্তীরণ। 

আট মহাবিপাক চিত্ত চার কৃত্য সম্পাদন করতে পারে যথা 
গ্রাতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি এবং তদালমন। 

নয় প্রকার মহদ্গত বিপাক চিত্ত তিন কৃত্য সম্পাদন করতে পারে 
যথা গ্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, এবং চ্যুতি (২০) 

সৌমনুস্ত সহগত সন্তীরণ চিত্ত সম্ভীরণ ও তদালম্বন এই ছুই কৃত 
সম্পাদন করে। 

সেরূপ ব্যবস্থাপন চিদ্ত (৪১) ছুই কৃত্য সম্পাদন কবে-যথা 
ব্যবন্থাপন এবং আবর্তন |. 

অবশিষ্ট চিলি তিন সর বু এবং ছ্বিপঞ্চ- 
৩ 

ধ 
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বিজ্ঞান মাত্র এক একটি কৃত্য প্রত্যেকে' উৎপত্তি কালে সম্পাদন 

করতে পাবে ।- 

৭. কৃত্য সংখ্যা চৌদ্দ__প্রতিসন্ধি ইত্যাদি ভেদে এবং স্থানভেদে 

কৃত্যসং্য। দশ প্রকার হয়। 

ইহা বণিত হযেছে--৬৮ চিত্ত এককৃত্য, ছই চিত্ত ছুই কৃত্য, নয় 

চিত্ত তিন কৃতা, আট চিত্ত চার কৃত্য এবং ছুই চিত্ত পাঁচ কৃত্য সম্পাদন 

করে। 

ব্যাখ্যা ৮ ্ 

(১৭) কৃত্যঃ প্রথম পরিচ্ছেদে জাতি (প্রকৃতি) এবং ভূমি 

ভেদে চিত্তের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে ৮৯ প্রকার চিত্তের 
“বিভিন্ন কৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে । 

প্রত্যেক চিত্ত এক নির্দিষ্ট কৃত্য সম্পাদন করে। কোন কোন 
চিত্ত খিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন যোগ্যতানুসারে নানা প্রকার ,কৃত্য 

সম্পাদন কবে । সকল চিত্ত সর্যযোট চৌদ্দ প্রকার কৃত্য বা কর্ম 
সম্পাদন করে। 

(১৮) পটিসন্ধি (প্রতিসন্ধি) সাধারণ অর্থে 'পুন্জন্মকে বুঝা । 
মাতৃগর্ভে উৎপত্ভিক্ষণে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় (বা অনুভূত হয়) 

“তাঁকে প্রতিসন্ধি চিত্ত বলা হয়। ইহাকে এ নামে অভি হুত 'করার 
ককারিণ--ইহা অতীতকে বর্তমানেব সঙ্গে সংযোগ করে। 

এই প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রৃতিসন্ধি বিজ্ঞানও বলা হয়। এই প্রতি- 

সন্ধি বিজ্ঞান মৃত্যুক্ষণে প্রবল চিন্তা দ্বাৰা প্রভাবিত হয় এবং (মেনঃপথে 
'্উদ্িত ) সেই চিন্তাকে বর্তমান জন্মেব জীবন মতরোত (ব! জীবন প্রাপ্তির)" 
উৎসবপে অভিহিত করা হয়। এক জীবন- প্রবর্তন কালে মাত্র একটি 
প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ভবাঙ্গ নিহিত মনোবৃত্তি এক জীবন 
প্রবর্তন কালে অসংখ্যবার উৎপন্ন হয় এবং শেষ মৃত্যুক্ষণে মাত্র একবার 
চ্যুতি চিন্ত উৎপন্ন হয়। চ্যুতি চিত্ত এবং প্রতিসন্ধি চিত্ত অভিন্ন।* - 
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১৯. ভবাঙ্গ £ ভব+অঙ্গ-জীবনের অঙ্গ বা অনিবার্ধ কারণ বা 

ক্ীবনের প্রত্যয় (00100161010 ০0? 221505009 )। 

এক নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি মাত্র একটি চিত্ক্ষণ অনুভব ককে (বা 

তার নিকট উৎপন্ন হয় )। ছুই চিত্তক্ষণ সহ-অবস্থান করেন! । 

প্রতিটি চিত্তক্ষণ কোন প্রকার বিষষের সঙ্গে যুক্ত (বা জড়িত) 

থাকে। কায়িক বা মানসিক কোন বিষয় (বা আলম্বনেব ) 

অনুপস্থিতিতে চিত্ত ( মন ) উৎপন্ন হতে পারে না। 

বখন কোন ব্যক্তি গভীর স্বপ্রহীন নিদ্রামগ্ন থাকে তখন যে চিত্ত 

অনুভূত হয তা অক্রিষ নয বরঞ্চ নিক্রিয। এই চিত্ক্ষণ মাতৃগর্ভে 

প্রবেশ এবং মৃত্যুক্ষণেব চিভের অনুবপ অন্ভূতি। এই প্রকার চিত্তুকে 
অভিধর্মে ভবাঁঙ্গ বলে। অন্যান্য চিত্তের হায় ইহারও তিনটি পর্ধায 
আছে যথা উৎপত্তি (উপ.পাদ ), স্থিতি ( ঠিতি ) এবং ভঙ্গ ( ভঙ্গ )। 
উৎপত্তি এবং প্রতিক্ষণে বিনাশ ( ভঙ্গ ) বপে ইহা একটি শআ্োতের মত 
প্রবাহিত হয় এবং কোন সমঘ ছুই ক্রম-মুহূর্তে বা ক্ষণে এক প্রকার 
থাকে না। ঃ 

যখন কোন বিষয় ধা আলম্বন ( চি) শোতে প্রবেশ করে তখন 
তবাঞ্গ চিত্ত আবতিত বা আন্দোলিত হয় এবং অনুভূত বিষয় অনুযায়ী 

অন্ত প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়। এবপে ভবাঙ চিন্তাত্াতের অভিজ্ঞতা 
কেবলমাত্র গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা অবস্থায় নয় বরঞ্চ আমাদের জাগ্রত 

অবস্থায়ও অন্তান্ত চিত্তের চেয়ে অধিকবপে আমরা অনুভব করি। 

সুতরাং ভবাঙ্গ আমাদের জীবনে এক অনিবার্য অঙ্গ বা কারণ। 

মিসেস রাইস ডেবিড.স এবং আউঙ্গসান ভবাঙকে [51012 
(লাইবনিজ ) এর '্বপ্রহীন নিদ্রায় চিত্তের চেতনাহীন একপ্রকার " 
'রহস্তনয অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করেছেন? । 

এ অভিমতের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভবাজও এক 
প্রকাব চিন্ত এবং রহস্য অনুভূতি বলতে এখানে কিছু নেই। 

কেহ কেহ ভবাঙ্গকৈ অবচেতন মনের অভিন্ন ঝপ বলে ব্যাখ্যা 
করেছেন। 
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দর্শনের অভিধান অনুসারে অবচেতন মনেব ভার্থ হল--“চেতন 
মনের নিচুস্তরে অবস্থিত এক মন£কক্ষ” ইহাই মনসতাত্বিক এবং দার্শনিক- 

গণের ব্যাখ্যা। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুসারে চেতন মন এবং 

অবচেতন মন একত্রে সহ-অবস্থান করে। অভিধর্ম অনুলারে কোন 

ছুই মন সহ-অবস্থান করে না। ভবাজও মনরে অন্ুস্তর নয়। 

অভিধর্মীর্থ সংগ্রহেব অনুবাদ গ্র্থ মিষ্টার আউঙ্গসান ইহার আবও 

ব্যাখ্যা করেছেন তা এপ ১ “ভবাঙ্গ অবচেতন মনের ক্রিয়াকে (বা 

মুহূর্তকে ) বুঝায়। এ কাবণে চেতন মণের প্রবেশস্থলেব নিয়স্থিত 

অবস্থাই অবচেতন *ন যারা আমর। প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যক্তিগত 

অস্তিত্ব অনুভব করি ।, এই ব্যাখ্যা ঢ. ভা]. 12৮7 এর অব্যক্তচৈতন্য 

(90011701921 001190101191)699 ), শবের সঙ্গে কিছুটা মিল 

আছে। | 

দর্শনের অভিধানের ব্যাখ্যা অনুসারে 90011011791 [50১ 011091- 

( নিচে )+-117010, 83০ 021598010 ( প্রবেশ পথ) ] অর্থাৎ মানসিক 

অচৈতন্য জন্ুভূতি ঘা! চেতন মনের প্রবেশ পথের নিচে অবস্থান করে। 
প্রকৃতপক্ষে ভবাজ অব্যক্ত চৈতম্তের অনুরূপও নয়। 

একারণে ইহা অনুমিত হয় যে পাশ্চাত্য দর্শনে ভবাঙ্গের ফোন 
স্থান নেই। 

ইহাকে ভবাজ (ভবের বা আঁত্তত্বের অঙ্গ ) বলা হয একারণে যে 

ইহা ক্রমাগত ব্যক্তি স্থিতির বা অস্তিত্বের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা 
কারণ । 

যখন মন বাহিবেব কোন বিষয় গ্রহণ করে না তখন ব্যক্তি ভবাছ 
চিন্রের (অস্তিত্ব ) অনুভব করে ! চিত্তবীথি উৎপত্তির পর্মক্ষণেও ভবাঙ্গ 
চিত্ত২ উৎপন্ন হয়! তখন তাকে বীথিষুক্ত (চিন্ত ) বলা হব। কোন 

১, পৃঃ ২৬৬, 

২. কুষুপ্তি: উপনিষদ উক্ত গভীর নিদ্রা । এ অবস্থায় মন এবং ইন্দরিধ নিদ্ছিয় 
থাকে । রাধাকষ্ণন 10018) চ13110901 পূ ২৫৮ 

| 
॥ 



পকিগনক সংগ্রহ বিভাগ ১৪৯ 

“কোন সময় ইহা ছুই চিত্রবীথির মাঝখানে ভবাঙ্গ পে কাজ করে 
€ অর্থাৎ তখন ভবাঙ্গ বিরাজ করে )। 

[16 0006100007৩ ভবাক্ শব্দের নিকটতম ইংরেজী শব্দবপে 

ব্যবহার করা যায়। 

বিভাবনী টীকা অনুসারে ভবাঙ্গ নিম্ন যুগলের মধ্যিখানে উৎপন্ন 
হয় £-- 

১ প্রতিসন্ধি এবং আব্জন (আবর্তন ) ৯. জবন এবং আবর্তন । 

৩. তদালম্বন এবং আবর্তন ৪. ব্যবস্থাপন এবং আবর্তন, কখনও কখনও 

€. জবন এবং চ্যুতি এবং ৬ তদালঘ্ধন এবং চ্যুতি। 

২০. আবজ্জন (আবর্তন ), উন্মুক্ত হওয়! বা কিছুর প্রতি আবর্তন 
যখন কোন বিষয় ভবাঙ্গ চিত্রআতে প্রবেশ কৰে তখন যে চিত্তক্ষণ 
পরক্ষণে প্রবাহিত হয তাকে ভবাঙ্গ-চলন বল! হয়। তার পবক্ষণে 
অপর চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হষ এবং তাঁকে ভবাল উপচ্ছেদ বল! হয়। ভবাজ 
'আতের দ্রতগতি হতে কোন বহিধিষঘ তৎক্ষণাৎ চিত্তবীথি উঁৎপন্ 
করতে পারে না। যুল ভবাঙ্গ চিত্তবীথির ধ্বংস হয। তখন ভবাজ 
আোত বাধা প্রাপ্ত হয। ভবাঙ্গের প্রকৃত অবস্থাস্তরের পূর্বে ইহা! এক 
চিনতক্ষণেব জন্য আবতিত হয়। যখন ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ হয তখন চিত্তকে 
বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত করে এক চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। যদি ত! 
কাধিক বিষয় হয তবে সেই চিন্তক্ষণকে পঞ্চদ্বারাবজ্জন ( পঞ্চদ্বারাবর্তন ) 
বলা হয। যদি তা মানসিক বিবয় হয় তবে সে চিত্ক্ষণকে মনো- 
দ্বারাবজ্জন ( মনোদ্বারাবর্তন ) বলা হয। 

৩ রাধারষ্ণন বলেন : ভবাঙ্গ হল অবচেতন মনের অস্তিত্ব বা! প্রকৃতপক্ষে 
ইহা! মনের নিষ্ছিয় অবস্থা! বা৷ অস্তিত্ব। ভবাঙ্গকে যখন ব্যকিগতরপে দেখা যায তখন ইহা অবচেতন মনের অস্তিত্ব বুঝা এবং বাহিক দুটিতে ইহাকে নির্বাণ অর্ধে বুঝায। [20897 চ011050218 পৃঃ ৪০৮ * ইহা! নিশ্চয়ই বৌদ্ধ মতবাদ নয়। বাদ জাগ্রত চিতেও চিতবীথির পরক্ষণে উৎপন্ন হয়। ভবাদকে কৌন 
সময নির্বাদ্রূপে অভিহিত করাহ্য নি। 
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আঁবর্তনক্ষণের পর ইন্দ্রিয়দ্বার চিন্ববীথিতে পঞ্চ (ইক্ড্রিঘ) বিজ্ঞানের 

এক বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 
(প্রথম পরিচ্ছেদের ২৭ নং ব্যাখ্যা দেখুন ) 
ভবাঙ্গ এবং পঞ্চবিজ্ঞান এবং ভবাঙ্গ এবং জবনের মাঝখানে আবর্তন 

উৎপন্ন হয়। 

২১. পঞ্চবিজ্ঞান ই পঞ্চবিজ্ঞান পঞ্চছারাবর্তন এবং সম্প্রতীচ্ছন 

চিত্তের মাঝখানে উৎপন্ন হব । দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আম্মাদন এবং 

স্পর্শনকে যুক্তভাবে পঞ্চবিজ্ঞান বলা হয়। 

২২. সম্পটিচ্ছন £ অন্প্রতীচ্ছন £ পঞ্চফিজ্ঞান এবং সম্ভীরণ চিত্তের 

মাঝখানে সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত উৎপন্ন হয় । 

২৩ সম্ভীরণ ঃ সম্প্রতচ্ছন এবং ব্যবস্থাপন চিত্তের মাঝখানে 

সম্ভীরণ চিন্ত উৎপন্ন হয। 

২৪. বোখপন £ ব্যবস্থাপন- বি+ অব+ /ঠা, ঠাড়ান, স্থাপন 

কবা, সম্পুর্ণবূপে স্থির বা স্থাপন করা । 
এইক্ষণে বিষষেব প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণৰপে নির্ধারিত কর! 

হয়। ইহাই কুশল বা অকুশল উৎপত্তির তোরণ মার্গ। বিচার স্থায় 
হোক আয় অন্যা হোক তা এ স্তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হর এবং 

সেভাবেই চিত্তবীথি কুশল ও অকুশল বপ গ্রহণ করে। 

ব্যবস্থাপন চিত্ত বলতে কোন বিশেষ শ্রেণীর চিত্তের বিদ্মানতা 

নেই। মনোদ্ারাবর্তন ( মনোদ্ধারাবজ্্বন ) চিত্তই ব্যবস্থাপন কৃত্য 
সম্পাদন করে। 

সম্ভীরণ এবং জবন এবং জন্তীরণ এবং ভবা চিত্তের মাঝখানে 

ব্যবস্থাপন চিন্ত উৎপন্ন হয় । 

২৫. জবনও জি-ধাতু নিষ্পন্ন, দ্রতবেগে চলন। 
এইটি আর একটি অতি. গুকত্বপূর্ণ বিষয যার অর্থ ডা 

হাদয়ক্ষম করা প্রয়োজন। 
সাধারণতঃ জবন “দ্রুত? অর্থে ব্যবহৃত হয় ।) জবনহংস দ্রুতগামী 
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হাসকে বুঝায়; জবনপঞ্এ্৷ বা জবনপ্রজ্ঞা বলতে দ্রুত জ্ঞান লাভকে 

বুধায়। অভিধর্মে ইহা! এক বিশেষ অর্থে ব্যবহত হয়।- 

এক্ষেত্রে জবন অর্থে বেগবান গতিকে বুঝায়। ইহাকে এরূপ বলার 

কারণ হল--চিত্তবীথি প্রচলন কালে ইহা একই বা অভিন্ন বিষয়ে 

ঝুলন্ত অবস্থায় সাত ধা পাঁচ চিত্তক্ষণ পব পর ত্রত চলতে থাকে । এ' 

সকল চিত্ক্ষণে যে মানসিক অবস্থা বা স্তর উৎপন্ন হয় তা পরস্পর- 

অন্ুবপ কিন্ত তাদের অন্তনিহিত মৌলিক শক্তি পরস্পর থেকে ভিন্ন । 

যখন চিত্ত কোন স্পষ্ট বিষয় গ্রহণ করে তখন এক চিত্তবীখিতে' 

সাধারণতঃ সাত জবনক্ষণ উৎপন্ন হয়, মৃত্যুকালে অথবা বুদ্ধ কর্তৃক 

যমক প্রাতিহার্য ( খদ্ধি ) প্রদর্শন কালে পাঁচ (জবন ) চিত্তক্ষণ উৎপন্ন 

হয়। লৌকোতভ্বর জবন বীথিতে এক ক্ষণে জন্য মার্গ চিত্ত উৎপন্ন 

হ্য। 

এই জবন স্তর নৈতিক দিক থেকে খুবই গুকত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে 
এই মনস্তাত্বিক স্তরে কুশল এবং অকুশল কর্স সম্পাদন করা হয়। 
চিন্তে মনোজ্ঞ "বা অমনোজ্ঞ বিষয় (নিমিভ্ত) উপস্থিত হলেও ব্যক্তি 

তার জবন-বীথিকে কুশল বা অকুশল বপে বপান্তরিত করতে পাবে । 
দৃষ্টান্ত স্ববপ বলা যায়- যদি কোন শক্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন মর্নে 
সাধারণতঃ দ্বেষভাব জাগ্রত হয। একজন বিজ্ঞ এবং সহি ব্যক্তি 
অপর পক্ষে তাৰ প্রতি মৈত্রী পেষণের চিন্তা করতে পারেন। এক্]ুরণ্দে 
বুদ্ধ ধর্মপদে একথা ব্যক্ত করেছেন £_- 

শিজেই অকুশল কর্ম করে, র 
নিজেই নিজকে কলুষিত কবে, 
নিজেই অরুণ কর্ম থেকে বির থাকে; 
নিজেই নিজকে পরিশুদ্ধ করে। ২ 

অবস্থা, চরিত্রগত অভ্যাস বা প্রবণতা, নী 
প্রভৃতি শামাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে, একথা সত্য । : তখন ইচ্ছা 
স্বাডনত্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে। সেই বাহিক 
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শভ্তিকে ইচ্ছা! শ্বাতন্্য দ্বারী দমিত করে কুশল গ্রবং অকুশল চিন্তা 
উৎপন্ন করার অবকাশও রয়েছে। 

বাঙ্থিক বিষয় নিমিত্তবপে আমিতে পাঁরে তবে আমরাই আমাদের 

“কর্মের জন্ত প্রত্যক্ষভাবে দায়ী । 

সাত জবন চিত্তক্ষণের মধ্যে গ্রর্থীর জন ( অন্তন্নিহিত শক্তি 

অনুসারে ) ছ্র্বতম, কারণ ইহাব মধো পূর্বেকার শক্তি ধারণ ক্ষমতা 
থাকে না। এই চিত্ক্ষণের কর্মফল ইহু জীবনে ফলপ্রত্থ হয়। ইহাকে 
ৃষ্টধর্ম*বেদনীয়-কর্স১ (অর্থাৎ ইহ জীবনে কলশ্রদ) কর্ম বলা হয়। ষদি 
ইহা ফল প্রদান কবতে অক্ষম হয় তবে তা অহৌনি কর্মে (ফলহীন 
কর্মে বা ফল প্রদান শক্তি আগে ছিল এখন নেই, সেই কর্সে) পরিণত 

হয়। ; শেষ জবনটি দ্বিতীয় হূর্বলতম জবন কারণ শক্তি ধারণ ক্ষমতা 
(এর মধ্যে) অনেকটা ক্ষয় হযে গেছে। ইহার কফলদান ক্ষমতা 
পরবর্তাঁ জীবনে কার্যকরী হয় । ইহা উপপগ্ঠ-বেদনীয়-কর্ম (উপপজ্জ 
বেদনীয় বর্ম). ইহা যদি পরবর্তা জীবনে কল প্রদান মা করে তবে 

অহোৌসি বা ফলহীন কণ্ন পরিণত হয়। অবশিষ্ট পাচ জবন পরিনির্বাণ 
না হওয়া পর্ধস্ত যে কোন সমঘে (জীবনে ) ফল দান করতে পারে। 

ইহা অপব-পর্ষায়-বেদনীব কর্ম (অপরাপরিষ বেদনিয় কম্ম )। 

ইহা সম্যকবপে হ্বদঙ্গম করা প্রয়োজন যে কুশল- এবং অকুশল 
জবনগুলি জীবনের সন্ত্রি় অংশকে নির্দেশ করে ( কর্মভব-কন্মভব )। 

ইহা ভবিষ্যৎ উৎপাত্তকে (জন্মকে) প্রভাবিত কছ্গে (উৎপ ত্ভব- 
উপপত্তিভব)। তাছাড়াও ফলং এবং ক্রিয়া জবন রয়েছে। 
কেবলমাত্র বুদ্ধ এবং অর্থংগণের ক্রিয়া জবনের অভিজ্ঞতা হয় (এ 
উৎপন্ধ হয়)। ক্রিয়। চিত্তের স্বস্ব চেতন! ( জন্ম ) উৎপত্তি দায়ুক 

কর্মশক্তিহীন। * 

১, দিট্ঠধন্ম বেঘনীয় কম্ম। 

২. ফল ঃ এন লোকোতর জবন 

বীখিতে মার্স চিত তৎপর মূহূর্তে ফলচিতে রপাস্তরিত হয় | - 
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শ্রতিগন্দের অভাবে জবনকে ইংরেজীতে 'অনুবাঁদ করা অতীব 

“কঠিন। 

কেহ কেহ জবনের ইংরেজী অগ্নুবাদ 4১10)90902+ করতে 

“প্রস্তাব দেন। 

দর্শনের অভিধানে /১009702000], এব সংজ্ঞা হল £₹-- 

'মন দ্বারা মনের অন্তনিহিত অবস্থার অন্ুবোধ বা প্রাতিবলন 

দর্শন । 1,5910018 এই সংজ্ঞা প্রবর্তন করেন এবং বলেছেন 

চ৩7০99:000 (অনুভূতি ) হল £ বহিথিবধের অরন্তমনে প্রতিফলন 
এবং 4১009101690 (অত্যন্ুভূতি ) হল £ চিন্তাদ্বাবা৷ অন্ত'মনের 

অবস্থার অবগতি । [8র মতানুসাবে £122570610 এর অর্থ 

হল ঃ “ব্যবহারিক আত্মা বা পবিভ্রাত্মাব আত্মসচেতনতার একত্ব ।' 

জবন শব্দের সমালোচনা করতে গিষে মিসেস রাইস ডেভিভস্ 

বলেনঃ জবন শব্দ নিযে আমি কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি । জবনের 
পূর্ণ অর্থবহ একটি শব্েেন্ট খৌঁজে 22091০92100 কে'দুরে সবিয়ে 
রাখতে চাই এবং জঁবনকে অননুবাদিত রাখলে আমাদের ইংরেজী শব 
08911] শবেের স্ায়ি উচ্চাবণ করা সহজ । ইহা ম্মনণ রাখা উত্তম যে 
ইহ! একটি মানসিক অবস্থা বা স্রাতিবিক বীথির একটি জমান্তবালি ক্ষণ 
যখন কেন্দ্রিয় বৃত্তি কর্তব্য সাধনে বহিযুখী হয়। সিংহলের আচার্যগণ 
ইহাকে বেগবান গতির সঙ্গে সংঘুক্ত কৰেছেন। ' পাশ্চান্ত্য মনস্তাত্বিক- 
গণের নিকট ইহা খীশক্তির ঘনিষ্ট মিলন এবং বৌ মনস্ুত্বে ইহা 
ছন্দ বা ইচ্ছা। 

3900115 7১3০01৩55 0. 249 
[101000159 ( আবেগ ) £20109002 অত্যনুভৃতি ) থেকে 

আরও নিম্ন প্রকারের ভাবান্তর । 
তাই মিসেস রাইস ডেভিডস্ প্রস্তাব কবেন__ইহাকে (ইংরেজীতে) 

অন্নবাদ না করে 'জববন রাখাই উত্তম। 
(8৪০ ০0109500100) 0? 071195085, 00, 42-_ 55) 249. ) 
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বিভাবনী টীকা অনুসারে "জবন' নিম্ন যুগলের মধ্যে উৎপন্ন 
হয় £-- 

১. ব্যবস্থাপন এবং তদারম্মণ (তদালন্বন ) ২. ব্যবস্থাপন এবং" 

ভবাঙ্গ ৩. ব্যবস্থাপন এবং চ্যুতি ৪. মনোদারাবর্তন এবং ভবাঙ্গ 

৫. মনোদ্বারাবর্তন এবং চ্যুতি। 
২৬, তদালম্বন বা তদারন্মণ ঃ সাধারণ অর্থে--“সেই বিষয়” । 

জবন বীথির তৎপবক্ষণে জবনের অন্ুবপ বিষয় গ্রহণের জন্য ছুই চিত্তক্ষণ 

উৎপন্ন হয় বা একটিও উৎপন্ন হয় না। তাই তাদের তদালম্বন বল।, 

হয়। তদালম্বনের পর আবার চিত্ত:আাত ভবাঙ্গে পতিত হয । 

তদালম্বন এই ছুইয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় £₹_-১. জবন এবং ভবাজ- 
গ্রবং ২. জবন এবং চ্যুতি। 

২৭. চুতিঃ চ্্যুতি--চু ধাতু নিষ্পন্ন, প্রস্থান করা, মুক্ত” 
হওয়া । 

প্রতিসন্ধি যেমন জীবনের প্রথম চিত্তক্ষণ, চ্যুতি তেমন জীবনের 
শেষ চিত্তক্ষণ। ইহারাই একটি জীবনের আগমন এবং নির্গমন স্থৃচিত, 
করে। চুযুতি এক জীবনের অবসান কৃত্য সম্পাদন করে। এক 
জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাজ এবং চ্যুতি এক প্রকার ঃ তার! এক বিষয় 
গ্রংণ করে এবং তাদের সহগত চৈতসিকও অনুবপ | 

চ্যুতি চিত্তের তৎপরবর্তী ক্ষণে মৃত্যু সংঘটিত হয়। যদিও মৃত্যুর 
সঙ্গে জড়দেহের ধ্বংস হয় এন্ং চিত্ুতআ্োত সাময়িক শুদ্ধ হয়ঃ 

তৎসত্বেও জীবনল্রোত ধ্বংস হয় না৷ কারণ কর্মফল প্রদায়ক শক্তি 

(কম্সিক শক্তি ) যা জীবনকে সম্মুখের দিকে চালায় তা থেকে যায়। 
মৃত্যু পরজন্মের সুচনা করে । . 

১, জবন এবং প্রতিসন্ধি ২. তদালম্বন এবং প্রতিসন্ধি এবং 
৩” ভবাঙ্গ এবং প্রতিসন্ধির মাবখানে চ্যুতি সংঘটিত হয়। 

২৮. থান ঃ স্থান, অবতরণ স্থান (ষ্টেশন ), বা উপলক্ষ্য ৷ যদিও- 

চিত চৌদ্দ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে তবুও (কৃত্যের ) স্থান ভেদে ইহা" 
দ্রশ প্রকার হয়। পঞ্চবিজ্ঞানকে একত্রে এক ধরা হয় কারণ তাদের 
কৃত্য সম্পাদন প্রক্রিয়।৷ একই প্রকার । পু 
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২৯. একটি অকুশল বিপাক এবং অপরটি কুশল বিপাক, 

উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ (অকুশল বিপাক ) চিত্তে তির্যকও প্রেত, এবং 
অস্থুর ভূমিতে প্রতিসন্ধি হয়। নেই জীবনের ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি এই 

জীবনের প্রতিসন্ধি চিত্তের অন্ুব্প । 
যে সকল মানুষ ইন্দ্রিয়গতভাবে অন্ব, বধির, মুক ইত্যাদি তাদের 

প্রতিসন্ধি চিত্ত হল-_কুশল বিপাক উপেক্ষা সহগত সম্তীরণ চিত্ত! 
যদিও তাঁদেব বিকলাঙ্গতা অকুশল কর্মোৰ ফল তবুও কুশল কর্ 

প্রভাবে তারা মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ কবেছে। 

৩০, আট কামাবচর বৃশল বিপাক, বিকলাঙ্গ ব্যতীত সকল 

মানুষের এই আট প্রকাবের ফে কোনো এক চিত্ত তাদের প্রতিসন্ধি 

চিন্ত হয় 

এই দশ চিত্ত (১+১+৮-১৭ ) কামলোকের সঙ্গে সংযুক্ত। 

- ৩১,  গাঁচ কপাব্চব বিপাক এবং চার অবপাব্চর বিপাক । 

লোকোৌত্তর ফল চিন্তুকে এখানে ধবা হযনি কারণ তারা পুনর্জন্ম 
প্রদান করে না। 

সুতরাং দেখা! যাচ্ছে ১৯ প্রকার চিত্ত তিন প্রকার কৃত্য সম্পাদন 
করে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাজ, চ্যুতি। 

৩২. মনোছারাবর্তন এবং পঞ্চদ্বাবাবর্তন আঠার প্রকার চিত্তের 
সঙ্গে উল্লেখ করা হযেছে ।__-মন যখন কোন মানসিক বিষয়কে গ্রহণ 
(বা অনুভব ) করে তখন তাকে মনোদারাবর্তন বলা হয়। আর মন 
যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্হ বিষষ গ্রহণ করে তখন তাকে পর্চদ্বারাবর্তন্ 
বলা হয়। 

৩৩. দশ প্রকার কুশল এবং অকুশল বিপাক পঞ্চ বিজ্ঞান। 
৩৪. অহেতুক চিত্তের সঙ্গে উক্ত ছুই প্রকার উপেক্ষা সহগত, 

সন্প্রতীচ্ছ চিন্ত। 
৩৫. উপেক্ষা সহগত ছুই অন্তীরণ চিত্ত এবং সুখ্ সহগত এক 

সম্তীরণ চিত্ত। প্রথম ছুইটি প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি কৃত্য, 
সম্পাদন কবে। | 
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প্রতিসন্বিক্ষণে সম্ভীবণ চিন্ত থাকে (বা উৎপন্ন হয )--এবপ 

ধারণা ঠিক নয়। এক চিত্ত এক ক্ষণে মাত্র এক কৃত্য সম্পাদন, করে। 
ঘরেই প্রোদীর চিত্ত গ্রতিসন্ধি চিত্তৰপে অতীত জন্মের সঙ্ষে বর্তমান জন্মের 
যোগ স্থাপন কবে। 

শখ সহুগত সম্তীরণ চিত্ত তদালম্বন বপে উৎপন্ন হয় যখন চিত্তে 
উপস্থাপিত বিষয মনোজ্ঞ হয় । 

৩৬. ব্যবস্থাপন চিত্ত বলে কোন বিশেষ চিত্ত নেই । মনোছারা- 

-বর্তন চিত্তই পঞ্চদ্বার চিত্তবী থিতে ব্যবস্থাপিন কর্ম সম্পাদন করে। 

৩৭, অহেতুক ক্ক্রিয়া চিত্তের ছুই চিন্ত যথা মনোদ্বারাবর্তন এবং 
পঞ্চছ্ারাবর্তন। এর! বিষষের(আলম্বনের ) স্বাদ গ্রহণ করে না তাই 

বন কৃত্যুও সম্পাদন করে না। কিন্ত হসিতোৎপাদ ক্রিয়৷ চিত্ত 

জবন কৃত্য সম্পাদন করে। 
৩৮. ১২ অকুশল+(৮+৫+২+৪ ) ২১ কুশল+৪ লোকোত্তর 

“ফল+(১+৮+৫+৪) ১৮ ক্রিয়া চিত্ত ৫৫। 

যে বিপাক শব্ধ ব্যবহাব করা হয়েছে তা বিপাঁক অর্থে না করে 
ফল অর্থে ব্যবহার করা হযেছে । কাম+বপ+অবপ লোকের বিপাক 

বন কপে গণ্য হয় না। লোকোত্বর মা" এবং ফল সখৃহ ঘা জবন 
বাঁথিতে উৎপন্ন হয় তারা এক ক্ষণের জন্য স্থিত হলেও তাদের জবন 

“বপে গণ্য কবা হয। 

৩৯. এই এগাবটি বিপাক চিত্ত । যখন তারা তদালম্বন কৃত্য 
অম্পীদন কবে তখন তাদের সন্তীর্ণ কৃত্য 'থাকে না। 

সুখ সহগত জন্তীরণ চিত্ত সন্তীবণ এবং তদালম্বন কৃত্যঘয় 

সম্পাদন কবে। 
৭০, তাঁদের স্ব স্ব ভূমিতে । 
৪১. মনোদ্বারাবর্তন। 

৪২. মনোধাতু ছুই প্রকারের সম্প্রতীচ্ছন চিন্তে এবং পঞ্চদবারাবর্তন 
“চিত্তে আরোপিত হয়। দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট "শ্রেণীর 

£চিন্তগুলিকে মনোবিজ্ঞান ধাতুরূপে অভিহিত করা হয়। | 



পৃকিগ্রক সংগ্রহ বিভাগ ১৫৭. 

8. দ্বার নঙ্গহো 

৮. দ্বারসঙ্গহে দ্বাবানি নাম--চক্থুদ্ধাং সোতদারং ঘাণছারং 

জিব হাছারং কাযদ্বারং মনোছারএ চে'তি ছবংবিধানি ভবস্তি। 

তথ চকখুম্ এব চক খুদ্বারং তথা সোতাদযো লোতদ্বারাদীনি। 
মনোদ্বারং পন ভবন্গংতি পবুচ্চতি। তথ পঞ্চদারাবজ্জন চক্খুবিএ এগাণ- 
সম্পটিচ্ছন-সম্ভীরণ-বোখপন-কামান্রজবন-তদারম্মণবসেন ছচন্তালীস 
চিন্তানি চক্ধুদ্বীরে যথাবহং উপপল্স্তি। তথা পঞচদ্বারাবজ্ঞন- 
সোতবিএঞ্াণাদিবসেন সোতদারাদীন্ পি ছচন্তালীল এব ভবাস্ত। 

সব্বথাপি পঞ্চদারে চতুপঞ্ঞাস চিত্বানি কামাবচরান্ঃ এব তি 

বেদিতববানি। | 
মনোদাবে পন মনোদ্ারাবজ জন-পঞ্চপঞ এাস্জবন-তদালিম্বন- 

বসেন সন্তসট ঠিচিন্বানি ভবন্তি। 
একুনবীসতি পণিসদ্ধি-ভবজ-চুতিবসেন ছবারবিযুন্তানি । 
তেন্ু পন ছিপঞ্চবিঞঞ্জাণানি চ' এব মহগগত-লোকুত্তব- 

জবনানি চা” তি ছজিস যথারহং একঘারিকচিন্তানি নাম। 
মনোধাতুত্তিকং পন পঞ্চদ্বারিকং। 

সুখসন্তীরণ-বোথপন-কামাবচরজবনানি ছদ্বারিকচিত্তানি। 
উপেক্খাসহগত-সম্তীরণ-মহাবিপাঁকানি ছদ্বারিকানি চ'এব 

ঘ্বারবিমুত্তানি চ। 

মহগগতবিপাকানি দ্বারবিমুদ্তানি এবাস্তি। 
৯. একঘারিকচিভানি পঞ্চদ্বারিকানি চ 

ছদ্বারিক-খিযুন্তানি বিুদ্তানি চ সববধা। , 
ছর্ভিসতি তথা তীণি একতি'স যথাক কমং 
দসধা ন্বধা চা? তি পঞ্চধা পরিদীপয়ে। 

৪. চিত্তের দ্বার সংগ্রহ 
৮* চিন্ছের দ্বার সংগ্রহে (৪৩) দ্বার ছয় প্রকার যথ! চক্ষুদ্বার, , 

(88) শ্রোত্রদার, আাণঘার, জিহ্বাদ্ধার, কারদার এবং মনোদ্বার (8৫)।. 
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তন্মধ্যে চক্ষুই চক্ষুদ্ধার এবং অন্যগুলিও তদ্রপ। মনোদ্বারকে 
স্ভবাঙ্গ বলা হয়। 

তন্মধ্যে ৪৬ প্রকার চিত (৪৬) চন্ষুদধারিক (৪৭)-- 

(ক) পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত -- ১ 

(খ) চন্ষুবিজ্ঞান ইহ 

€গ) সম্প্রতীচ্ছন চিন্ত -২ 

(ঘ) সম্ভীরণ চিত্ত ৩ 

(ড) ব্যবস্থাপন চিত্ত ১ 

(5) কামাবচরজবন চিত্ত --২৯ 

(ছ) তদালম্বন সং ৮ 

৪৬ 

অন্ুবপভাবে শ্রোত্রদ্ধারে এবং অন্যান্য দ্বারগুলিতেও ৪৬ প্রকার 

চিত্ত উৎপন্ন হয় যথা--১। পঞ্চঘদারাবর্তন ২। চন্ষুবিজ্ঞান ইত্যাদি । 

ইহা! হাদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে একই প্রকারে পঞ্চদবারে ৫৪ 
প্রকার কামাবচব চিত্ত উৎপন্ন হয (৪৮)। [ ২ শ্রোত্রবিজ্ঞান +২ ভ্রাণ- 

-বিজ্ঞান+২ জিহ্বাবিজ্ঞান+২ কায়বিজ্ঞান (অর্থাৎ ৮ বিপাক বিজ্ঞান) 
এর সঙ্গে চক্ষুবিজ্ঞানেৰ ৪৬ চিত্ত যোগ করলে ৫৪ চিত্ত হয়। এই ৫৪ 

চি পঞ্চদারের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়--ইহারা কামাবচর চিন্ত। ] 
মনোদ্বারিক চিত্তে ৬৭ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয় যথা--১ প্রকার 

মনোদ্বাবাবর্তন ; ৫৫ প্রকার জবন চিত্ত (৪৯) এবং ১১ প্রকার তদালম্বন 

চিত্ত (৫০)-(১+৫৫+১১-৬৭)। 

১৯ প্রকার চিত্ত থ৷ প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি দ্বারবিযুক্ত 
চিত্ত (৫১) [এই তিন কৃত) কর্ম বলে বলীয়ান, দ্বার বলে নহে 
তাই দ্বারবিষুক্ত 11 

এ দ্বারপথে উৎপন্ন চিত্তগুলির মধ্যে ৩৬ প্রকার চিত্ত (৫২) যথা 

১০ প্রকার দিপঞ্চ বিজ্ঞান, ১৮ প্রকার মহদ্গত জবন এবং ৮ প্রকার 
এলোকোত্তর জবন (৫৩) যথোচিত রূপে একদ্বারিক | - 



পকিগপ্রক সংগ্রহ বিভাগ ১৫৯ 

তিন মনোধাতু (৫8) যথা ১ প্রকার পঞ্চদ্বারাবর্তন, ২ সম্প্রতীচ্ছন 

"পঞ্চঘারিক। 

১ প্রকার সুখসহগত সম্ভীরণ চিত্ত (৫৫), ১ প্রকার ব্যবস্থাপন চিত্ত 

(৫৬) এবং ২৯ প্রকার কামাবচর জবন চিত্ত ছয়দ্বারিক। 

২ প্রকার উপেক্ষা সহগত সম্তীরণ চিত, ৮ প্রকার মহাঁবিপাক চিত্ত 
কখনও ছয দ্বাবিক কখনও দ্বারবিমুক্ত (৫৭)। 

মহদ্গত বিপাক চিন্তসমূহ সর্বদা দ্বারবিমুক্ত (৫৮) অর্থাৎ কেবলমাত্র 
প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ চ্যুতি কৃত্য সম্পাদন করে। 

৯. ৩৬ চিত্ত এক-ঘবারিক, ৩ পঞ্চ-দ্বারিক, ৩১ ছয-দ্বারিক, ১০ ছয়" 
দ্বারিক বা দ্বাববিমুক্ত, এবং ৯ সর্বদা দ্বার-বিমুক্ত। এবপে দ্বারভেদে 
চিন্ত পাচভাগে বিভক্ত। 

ব্যাথ্যা- 

(৪৩) দ্বার ঃ দরজ। ছু ধাতু, ছুই এবং »/অব, যাওয়া প্রবেশ করা 
অর্থাৎ প্রবেশ এবং নিক্ষমণ ছুইই বুঝায়, চক্ষু, কর্ণ এবং অন্ত ইন্দ্রিয় 
“গুলি বিষষের ( আলম্বনেব ) প্রবেশ দ্বার বপে কর্ম সম্পাদন করে। 

পঞ্চ-ইন্ড্রিয় এবং মন বিষষ প্রবেশের ছয় দ্বার বপে অভিহিত হয়। 
(০0100600110 06 [01119300105 0. 85. 0. 4), 

(38) চচ্ষুদ্বার বলতে চক্ষুর সংজ্ঞাবহ উপরিভাগকে বুঝায়। 
অন্যান্য দ্বাব সম্বন্ধেও সেৰপ হৃদয়ঙগম করতে হবে। 

(8৫) মনোদ্বার 8 মনোদ্বার_ পূর্বে বর্ধিত হয়েছে যে যখন কোন 
আলম্বন মনে প্রবেশ করে তখন এক ক্ষণেব জন্য ভবাঙ্গ আবণ্তিত হয় 
বা আন্দোলিত হয এবং তারপর আবর্তনের উপচ্ছেদ বা ছেদ হয়। 
তারপর আবর্তন চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। জভ বিষযের ক্ষেত্রে ইহা পঞ্চ 
বিজ্ঞানের এক বিজ্ঞান। মানসিক বা মন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহা মনো- 
দ্বাবাব্তন চিত্ত। মনোদ্ারাবর্তন চিত্তের পূ্বক্ষণে যে ভবাক্ষ উপচ্ছেদ 
চিত্ত উৎপন্ন হয় তাই মনোদার। 22. 
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অভিধর্মাবতার অনুসারে" 

স'আবজ জন-ভব্গত্ত মনোদ্বারস্তি বুচ্চন্তি। (আবর্তন সহ 

ভবাক্রই মনোদার )। 

(৪৬) অর্থকথাষ সংক্ষিপ্ত ৪৬ (চিত্ত) হল £-- 

(ক) ১7 'খ) ২ (অকুস্ল এবং কুস্ল বিপাক সম্পটিচ্ছন )১ (গু) 

২ (অকুসল এবং কুসল বিপাক সম্পটিচ্ছন )) (ঘ) ৩ (অকুসল বিপাক 
-০১, কুসল বিপাক সম্তীবণ ২) ) (ড) ১7 (৮) ২৭ (অকুসলগ- ১২+ 
কুসল ৮+-৩ হেতুক ক্রয়! হসিতুপপাদ-১+সোভন ক্রিয়া-৮)$ 
(ছ) ৮ সোভন বিপাক--অন্ত তিনটি সম্ভীবণের মধ্যে অন্তভূক্ত করা 
হয়েছে । 

১+২+২+৩+১+২৯+৮-৪৬- 
জড়বস্তকে আলম্বন (অবলম্বন ) করে চক্ষুদ্বারে ৪৬ প্রকার চিত্ত 

উৎপন্ন হয়। সেবপ অপর চার ইন্দ্রিয় দ্ধারকে কেন্দ্র করে সমান 

সংখ্যক চিত্ত উৎপন্ন হয । 

(৪৭) বথারহংঃ যথোচিত বা যথোপযুক্ত ৰপে-- 

“অর্থাৎ ষথোচিতভাবে বিষয় মনোজ্ঞ কি অমনোজ্ঞ, মনোযোগ 

হ্যায় কি অন্তায়.র্যক্তি লোভমুক্ত কি লোভ পবায়ণ”বিভাবনী টীকা । 
মিষ্টার আউন্দ বলেন “লেডি সেয়াদ বিষয়, ভূমি, ব্যক্তি, মনোযোগ 
ইত্যাদি দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করেন”। 

€৪৮) সকল প্রকার কামাব্চর চিত্ত এই পঞ্চদ্বারে উৎপন্ন হয়। 

(৪৯) যথা ১২ অকুশল+১ অহেতুক ক্রিয়।+১৬ শোভন কুশল 
এবং ক্রিয়া+১* বপাবচর কৃশল এবং ক্রিযা+৮ অবপাব্চর কৃশল 
এবং ক্রিয়।+ লোকোত্তর ম্নার্গ এবং ফল 

(১২+১+১৬-১০ +৮+৮-৫৫)। 

(৫*.) যথা ৩ সম্তীরণ এবং ৮ শোভন বিপাক। 
(৫১) ঘ্ার-বিমুক্ত, দ্বার বিমুক্ত। 
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বিভাবনী টীকা অনুসারে তাদের 'এ নামে অভিহিত কবাব কারণ 

হল-_১. তারা চক্ষু ইত্যািকোন ইন্দ্রিয়দ্ধাবেউৎপন্ন হয়ন] $ ২. ভবাঙ্গ 
নিজেই মনোদ্ধাৰ এবং ৩. তারা (বর্তমান--জীবনের) কোন বহিবিষয 

গ্রহণ না৷ করেই স্থিত থাকে৷ 
গ্রথম কারণ চ্যুতি এবং প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দ্বিতীয় কাৰণ 

ভবাঙ্গোপচ্ছেদ ক্ষেত্রে এবং তৃতীষ কারণ সকল ভবাঙ্গ'এবং চ্যুতির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । 

পূর্বে বল। হযেছে যে, এক'জীবনেব প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি 
একই প্রকার কারণ তাদেব বিষঘ এবং সহজাত চৈতসিক অভিন্ন যদিও 
তাদের কৃত্য ভিন্ন। 

মৃত্যুক্ষণে এক চিত্তবীথি ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত কবে (বা 

ভবিষ্যৎ জীবনের কারণ হয় )। এই চিত্তবীথির আলম্বন (নিমিত্ত) 
এ প্রকার হতে পারে যথা, ১, যে কোন এক বর্মযা ইহ জীবনে 
সম্পাদন করা হয়েছে। ব্যক্তি সে কর্ম পুনর্বার করার হ্যায় ম্মরণ 
করে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ইহা ব্যক্তির । সেই চিত্তের পুনকৎপন্তি 
যা সে কর্ম সম্পাদন' কালে তার নিকট উৎপন্ন (বা অনুভূত ) হয়েছিল । 
অথবা একপ হতে পারে। ২. যে কোন নিমিত্ত (কর্ম নিমিত্ত) যা 
সম্পাদন কালে অত্যন্ত প্রকট ছিল। তা -এবপও হতে পারে। 

৩. অর্থাৎ যে স্থানে পুনর্জন্ম হতে বাধ্য সেই স্থানের বিশেষ প্রতিচ্ছবি 
বা নিমিত্ত (গতি-নিমিত্ত )১। 

১ 'প্রতিসদ্ধি চিত্ত সম্বন্ধে বলতে গিষে মিষ্টার আউদ্গ তার 00220960010] 
এ বলেছেন--এগুলি নিমিত্ত:প উৎপন্ন হয-_তা অতীতে কৃত কোন প্রধান 
সব্করিষ কর্ম অথবা অতীত কর্মের নিমিত ( কর্ম নিমিত্ত) অথবা অতীত কর্ণ দ্বারা 
নির্ঘীবিত কোন স্থানে গতিব (গমনেব ) চিহ্ন গতি নিমিত্ব)। 

এখানে গতিশিমিত্ অর্থে গতি প্রবাশক চিহ্ন বা নিমিত্ত যথা আগুন, মাংস, 
প্রায় বিমান ইত্যাদি। | 

১১ 
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এ তিন বিষয়ের যে কোন একটি নিমিত্বকে আলম্বন করে ভবিস্ু 
জন্মের গ্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। নেই বিশেষ জীবনের ভবাঙ্জ এবং 
চ্যুতির আলম্বন ( বিষয়) সেই প্রতিসন্ধির অনুরূপ। সে কারণে 
পূর্বে বলা হয়েছে যে তারা কোন নব আলম্বন গ্রহণ করে না। 

(৫২), তার! তাদের প্রতিরূপ দ্বারে উৎপন্ন হয়, যথা চক্ষু কর্ণ, 

ইত্যাদি। 

(৫৩). সকল ২৬ প্রকার মহদৃগত এবং লোকোত্বর জবন মনোদ্বার 

মাধ্যমে উৎপন্ন হয় । 

(৫৪). ছুই স্প্রতীচ্ছন এবং পঞ্চদারাবর্তন কেবলমাত্র পঞ্চ ইন্দরিয়- 
দ্বার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। 

পাঠকগণ ন্মরণ রাখবেন ষে কোন কোন সময় এই তিন প্রকার 
চিত্তকে মনোধাতুত্রয় বল! হয় । 

(৫6. পঞ্চ কায়দ্বারে স্খ-সহগত সন্তীরণ উৎপন্ন হয় যদি 

হ্থাপিত বিষয় (বা আগত নিমিত্ত) মনোজ্ঞ হয় । ইহা! মনোদার মাধ্যমে 
তদালঘ্বন বপে উৎপন্ন হয়। 

(৫৬). ইহা! মনোদ্বারাবর্তন ঘা কেবলমাত্র মনোদারাবর্তন এবং 
ব্যবস্থাপন চিন্তুৰপে চিত্ত-বীথিতে কৃত্য সম্পাদন করে এবং পঞ্চ 

ইন্দ্িয়ধারের যে কোন একটির মাধ্যমে উৎপন্ন হয় । 

(৫৭), যখন তার! প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি রূপে কৃত্য 
সম্পাদন করে তখন ভারা ঘবারবিষুক্ত । 

(৫৮). নয় রূপাবচর এবং অবপাবচর বিপাক চিত্ত গ্রতিসন্ধি, 
ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিন্তবপে তাদের ন্ব স্ব ভূমিতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং 
তার! দ্বারবিযুক্ত । 
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(৫৯). সেগুলি হল £-- 

ঘিপঞ্চ বিজ্ঞান স্ত১০ 

বপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া ০ ১০ 

অবপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া৮ 
'লোকোত্তর মার্গ এবং ফল-৮ 

৩৬ 

৫. আলন্বন সঙ্গহো। 

১০ আলম্বনসঙ্গহে আলম্বনানি নাম বপারম্মণং 'সদ্দারম্মণং 
গন্ধারমমণং রসারমঅণং ফোট্ঠববারম্মণং ধম্মারম.মণং চেতি 
ছববিধানি ভবস্তি | . 

তথ বপমের বপারম.মণং। তথা সদ্দাদযো সদ্দারমমণাদীনি | 
খম্মারম্মণং পন পসাদ, সুখুমবপ, চিত্ত চেতসিক, নিববাণ, 
পঞ্ঞন্তিবসেন ছদৃধা সংগয হস্তি | 

তথ চক্ধুদ্বারিকচিত্তানং সব.বেসম্পি বপম্ এব আরম মণং ৷ তষ্কঃ 
পচডুপপন্নম* এবং তথা সোতদ্বারিকাচিত্তাদরীনমত পি স্দাদীনি 
তানি চ পচদচুপপরন্নানি য এব । মনোদ্ধারিকচিত্তানং পন ছববিধম্পি 
পচ্চপরপ্রন্নম, অতীতং অনাগতং কালবিমুত্তঞ .চ যথারহম» আলম্বনং 
হোতি । 

দ্বারবিমুন্তানঞ.চ পন পটিসদ্ধি-ভবন্গ-চুতি-সংখাতানং ছব.বিধং পি 
যথাসম্তবং যেব্রুয়য়েন ভবন্তরে ছদ্বারগহিতং পচ. চুপ পন্নম» অতীতং 
পঞ্ঞত্তিভূতং বা কমঅং কমনিমিত্তং গতিনিমিত্ব-সমমত' আলম্বনং 
হোতি। | 

তেস্থ চকখুবিঞ্ঞ্খণাদীনি যথাককমং বপাদিএকেকালম্বনান্ঃ 
এব। মনোধাতুত্তিকং পন বপাদিপঞ্চালম্বনং। সেসানি কামাবচর 
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বিপাঁকানি হসনচিত্তঞ্চেতি সববথাঃ পি কামাবচরালম্বনানং এব। 

অকুসলানি ৮এব এাণবিপপযুন্তজবনানি চেতি। লোকুত্তর- 

বজজিতনববালন্বনানি। এ্াণসম্পযুত্ব-কামাবচর-কুললানি চ" এব 
পঞ্চমজ ঝানসখাতমভিঞ ঞ্াকুসলঞ্ 'চেতি অরহত্বমগ গফলবজ জিত- 

সববালম্বনানি। ঞ্াণসম্পযুত্ত-কামাবচর-ক্রিয়া চে'ব ক্রিয়াভিঞ- 

ঞ্াবোখপনঞ্ চেতি সববথা পি সববালম্বনানি । 

আরুপ পেস্থু হুতিষচতুথানি মহগঠাতালগ্বনানি। সেদানি মহগ.গত- 

চিন্তানি পন সবব্বানি পি পঞ্ঞভ্ালম্বনানি। লোকুত্তরচিত্তানি 

নিবধানালম্বনানী”তি। 

5১, পঞ্চবীস পরিত্তমৃহি ছ চিন্তানি মহগ.গতে 
একবীসতি বোহারে অট্ঠ নিববানগোচরে 
বীসানুত্বরমুন্তমৃহি অগ্-গরামগ গফলুজ.ঝিতে 
পঞ্চ সব.বথ ছচচেতি সত্তধা তখ সঙ্গহো|। 

৫. চিত্তের আলম্বন সংগ্রহ 

১০. চিত্তের আলম্বন সংগ্রহ (৬) ছয় প্রকার যথা ১ বপালম্বন 
(৬১) ২ শব্বালম্বন (৬২) ৩ গন্ধালগ্বন (৬৩) ৪. রসালম্বন (৬৪) ৫, 
স্প-্যালম্বন (৬৫) এবং-৬. ধর্মালম্বন (৬৬)। | 

তাতে বপই (বর্ণ) বপালম্বন, শব্দই শব্যালম্বন, গন্ধই গন্ধালম্বন, 
রসই রসালম্বন, পদার্থের কঠিন্তা-কোমলতা। উষ্ততা-শীতলতাঃ গতি- 
ভারত্ব ইত্যাদি স্পৃশ্ঠালম্বন। কিন্ত ধর্সালঘ্ন ছয় প্রকার ১. প্রসাদ- 
রূপ (৬৭) ২. সুঙ্ধ্াবপ (৬৮) ৩ চিত্ত (৬৯) ৪. চৈতসিক (৭০) ৫. নির্বাণ, 

(৭১) এবং ৬. প্রঙ্ছপ্তি ৭২1 । 

সকল প্রকার চক্ষুদ্বারিক চিত্তের আলম্বন দৃশ্টমান বপ (৭৩)। 
শ্রোত্রপ্ধারিক চিত্তের আলম্বন শব, শ্রাণদ্বারিক চিত্তের আলম্বন গন্ধ 

জিহ্বাদ্বারিক চিত্তের আলম্বন রস ( ব৷ স্বাদ ) এবং কায়দারিক চিত্তের 
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'আলঙ্বন স্পৃশ্যবিষয। তারাও বর্তমান কালের উপস্থিত আলম্বন গ্রহণ 

করে (৭8)। ॥ 

কিন্ত মনোদ্ধারিক চিত্তের ছয় প্রকার আলম্বন হল-_বর্তমান, 

'অতীত, ভবিষ্যৎ কালীয় এবং কালবিমুক্তঃ (৭৫) 
দ্বারবিমুক্ত চিত্ত (৭৬) অর্থাৎ প্রতিসন্ধি ভবাঙ্গ, চ্যুতি প্রভৃতির 

আলম্বন অবস্থান্থুমারে উক্ত ছয় প্রকার। তারা সাধারণতঃ (৭৭) 

'অব্যবহিত পূর্ববর্তী জীবনের ছয় ছার গৃহীত আলম্বন এবং বর্তমান বা 
অতীতকালীয় কিংব। প্রজ্ঞপ্তি, উহাদের সামগ্রীকভাবে “কর্ম, ব “কর্ম 
নিমিত্ত বা “পরজন্মের গতিনিমিত্ত বলা হয়। 

তন্মধ্যে চক্ষুবিজ্ঞান প্রভৃতি যথাক্রমে কপ ইত্যাদি- একটি -করে 
আলম্বন গ্রহণ করে। কিন্তু মনোধাতুত্রয় বপার্দি পাচ আলম্বন গ্রহণ 

করে। অবশিষ্ট কামাবচর বিপাক সমূহ এবং হসিতোৎপাঁদ চিত্ত কাম- 
লোকের সফল ( ছয় প্রকার ) আলম্বনই গ্রহণ করে।_ 

বার অকুশল চিত্ত এবং জ্ঞানবিপ্রযুক্ত কামাবচর জবনগুলি লোকোত্তর 
আলম্বন (৭৮) ব্যতীত সকল প্রকার আলম্বন গ্রহণ করে। 

জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশলচিত্ত এবং পঞ্চমধ্যানিক অভিজ্ঞ 
কুশলচিন্ত (৭৯) অহৃত্বমার্গ ও ফল ব্যতীত রা প্রকার আলম্বন গ্রহণ 
করে। 

জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিযাচিত্ব, ক্রিয়া! অভিজ্ঞা চিত্ত (৮০) এবং 

ব্যবস্থাপন চিত্ত (৮১) সকল অবস্থায় সকল প্রকার ৮ ২) গ্রহণ 

করে। 
(৮৩) অবূপাবচর চিত্তের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অবপধ্যান চিত্ত 

মহদ্গত আলম্বন গ্রহণ করে। অবশিষ্ট সকল মহদগত চিত্তগুলি 
প্রজ্ঞপ্তি (৮৪) আলম্বন গ্রহণ করে। লোকোন্তর চিত্তসমূহ নির্বাণকে 
'আলম্বন বপে গ্রহণ করে। 

১১. পঁচিশ প্রকার চিত্ত (৫) কামাবচর আলম্বন (৮১) গ্রহণ 
করে ; ছয় চিত্ত (৮৭) মহদগত আলম্বন গ্রহণ করে ; একুশ প্রকার 
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চিত্ত (৮৮) প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন (৮৯) গ্রহণ করে ; এবং আটপ্রক্কার চিন্ত 
নির্বাণালম্বন গ্রহণ করে। 

বিশ চিন্ত লোকোত্বর আলম্বন ব্যতীত অন্য আলম্বন গ্রহণ করে। 

পীচ চিন্ত (৯১) অহত্বমার্গ এবং ফল ব্যতীত অন্ত সকল আঁলম্বন গ্রহণ 
করে থাকে। ॥ 

এ প্রকারে আলম্বন সংগ্রহ সাত প্রকারে বিভক্ত । 

ব্যাখ্যা: 

(৬) আরম্মনং বা আলম্বনং- আরম্মনং আ+ এরম. ধাতু 
উৎপন্ন, সংযুক্ত করা, লেগে থাকা, রমিত হওয়া । 

আলম্বনং আ+- *লম্ব ধাতু দ্বারা সংগঠিত ঝুলে থাকা ( জড়িয়ে 
থাকা )। যার উপর কর্তা ঝুলে থাকে, লেগে থাকে বা রমিত হয়। 
ইহা বিষয়কে ( আলম্বনকে ) নির্দেশ করে । 

অভিধর্মে আলম্বন ব1 বিষয় ছয় প্রকার, তা আবার 'কায়িক ও 

মানসিক রূপে ছুই শ্রেণীর । 
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় বা আলম্বন আছে। 

(৬১) বপ-“/ক্প ধাতু নিষ্পন্ন, পরিবর্তন হওয়া, ধ্বংস হওয়া । 
ইহার মূলগত অর্থ হল যা উষ্ণতা এবং শীতলতা ইত্যাদি ছার! পরিবতিত 
হয় ( সীডুণ হাদিবলেন বণ ণধিকারমাপজ জতী'তি বপং)। 

অভিধর্ম ২৮ প্রকার বপের কথা বলে ' সে সম্বন্ধে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
বর্ণিত হবে ।, এখানে রূপ কেবলমাত্র চক্ষুগ্রাহথ বিষয়কে নির্দেশ করে। 

_বিভাবনী টীকার ব্যাখ্য। হল : 'বর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হয়ে যা প্রতিভাত 
হয় এবং হৃদয়ে প্রবেশ করার অবস্থা প্রকাশ করে--তাই বপ। 

(বণণবিকারং আপজ জমানা,বপায়তি হদষঙ্গতভাবং পকাসেতীতি রূপং) 
'রূপ হল বর্ণের আবাস, পরিসর ক্ষেত্র, গ্রোচর অথবা বর্ণের আয়তন 

(রণ.ণায়তন )। ইহা! বর্ণের আধার । 
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অভিধর্ম অনুসারে বুঝতে হবে যে বপের উৎস চার যথ! কর্ম (কম্ম), 

মন (চিত্ত), খতু এবং আহার । 

(৬২। সদ্দ-_শব' পৃথিবী ধাতুর ( পঠবি ধাতু) সংঘর্ধণে উৎপনন 

হয়। জড় ধাতু (ভূত বপ) চার প্রকার বথ! বিস্তৃতি (পঠবি 

ধাতু), সংসক্তি (আপ ধাতু ), উষ্ণতা ( তেজ ধাতু) গতি (বাষু 

ধাতু )। এই চারটি হল জড় ধাতুর মৌলিক উপাদান। তারা৷ সর্বদা 

পরস্পর নির্ভবশীল এবং পবস্পর সম্বনাযুক্ত। এক ধাতু অপর ধাতুর 
উপর আধিপত্য করে যেমন মাটীতে (পঠবি ধাহু) বিস্তৃতি আধিপত্য. 

করে, জলে সংসক্তি আধিপত্য করে, অগ্মিতে তেজ আধিপত্য করে এবং 

বাযুতে গতি বা বেগ আধিপত্য করে। 

যখন পৃথিবী ধাতুর সঙ্গে অনুকুল ধাতুর সংঘর্ধণ হয় তখন শব্দ 
উৎপন্ন হয়। ইহা! মন (চিত্ত) এবং খতু উভয় থেকে উৎপন্ন হয়। 

শব ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বপে ছুই প্রকার । 
(৬৩) গন্ধ (ভ্রাণ )-- গন্ধ ধাতু নিম্পন, প্রকাশ বা স্থুচন। কর! 

(স্ুচনে)। ইহা চার ধাতু থেকেই উৎপন্ন হয় । 
(৬৪) রস (স্বাদ )--চার ধাতু থেকেই রস উৎসারিত হয়। তাদের 

মধ্যে আস্বাদনযোগ্য যে স্বাদ থাকে তাকেই রস বলা! হয়। 
(৬৫) ফোট ঠবরারম মণ-স্পৃশ্যালম্বন বাস্প্রষ্টব্যালম্বন £ স্পর্শনীয় 

বা স্পৃশ্ত বিষয়। ইহা কেবলমাত্র স্পর্শ নয। সংসক্তি ব্যতীত অপর 
তিন ধাতু স্পর্শযোগ্য ৷ সংসক্তি দেহদ্বার! স্পর্শযোগ্য নয় । 

যখন এই তিন ধাতু মিশ্রিত স্পর্ণযোগ্য বিষয় সংজ্ঞাবহ দেহেব 
(প্রসাদবপের ) উপরিভাগের সঙ্গে সংঘর্ষণ হয় তখন বিষয়ের মনোজ্ঞতা 
বা! অমনোন্ঞতা অনুসারে সুখ বা ছু'খ উৎপন্ন হয। অন্যান্ত বিষয়ের 
ক্ষেত্রে উপেক্ষা বেদন! উৎপন্ন হয় । 

(৬৬) ধমআরণঅণ-ধর্মালম্বন বলতে সকল প্রকার চিত্তগ্রাহ 
বিষয়কে বুঝায়। ধর্ম বলতে মানসিক এবং কায়িক ঘটনা প্রবাহকে 
বুঝায়। 
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(৬৭) দেহের পঞ্চেক্তিয়ের সংজ্ঞাবহ উপরিভাগকে “প্রসাদ' বলা 

হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিক জিহ্বার সংজ্ঞাবহ উপরিভাগ একাবিশেষ স্থানে 

অবস্থিত কিন্ত দেহের সংজ্ঞাবহ উপরিভাগ দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । 

পঞ্চ ইন্জরিয়েই পাঁচ প্রসাদবপ বর্তমান । 

(৬৮) সুখুমবপ-_নুক্মবপ £ 

২৮ প্রকার পের মধ্যে ১৬ প্রকার বপকে জুখুম বা! স্থক্মৰপ এবং 

অবশিষ্ট ১২ প্রকার বপকে ওদারিক বা স্থুল বপ বপে অভিহিত করা! 

হয়েছে। 
* বূপ, শব্দ, গন্ধ, রসএবং আপধাতু ব্যতীত পৃথিবী ধাতু, তেজোধাতু, 

বাষুধাতু নামক স্পন্ত (এই সপ্ত বিষয় ) এবং পাঁচ প্রসাদবপ দুল কপ 
নামে অভিহিত। 

১৬ প্রকার বপ বিষয় পববর্তী ক্মপ পরিচ্ছেবে বর্ণিত হবে, তারাই 
নুখুমবপের অন্তভূক্তি। তাদের সুক্ষ বলা হয় একারণে যে তার! কারে 
সঙ্গে ঘর্ষণ সম্পর্কে আসে না । 

(৬৯) যথ। ৮৯ প্রকার চিন্ত। এ সকল প্রত্যেক চিত্তের অভিন্ন 
লক্গণ হল--“জানা বা জ্ঞাত হওয়াঃ তাই তাদের একত্রে এক বিষয়বপে 

ধরা হয়। 

(৭০) যথ। ৫২ প্রকার চৈতনিক । 
(৭১) ইহা! লোকোত্বর বিষয়! যা'৮ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত দ্বারা 

অনুভূত হয় (জান! বায়')। 
(৭২) পঞ্ন্তি--প্রজ্ঞপ্তি হল ঘা নিজকে প্রকাশিত করে। ইহা 

ছুই প্রকার বথ! নাম প্রজ্ঞপ্তি এবং অর্থ প্রচ্ঞপ্তি। পূর্বটি নাম বা শব্ব 
যেষন চেয়ার টেবিল ইত্যার্দি এবং পরবর্তাটি দ্বারা বিষয়ের অর্থ প্রকাশ 
করে। 

(৭৩) কাল কি? প্রকৃতরূপে বলতে গেলে ইহা৷ একটি গ্রজ্ঞপ্তি মাত্র 
ঘার নিশ্চিত কোন বিদ্মানত! নেই । অপরপক্ষে জড় পদার্থের পক্ষে 
যেমন শুহ্তা, চিত্তের পক্ষে সেবপ কাল। 
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ব্যবহারিকবপে আমরা বলে থাকি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ । 
অতীতের সংজ্ঞা হল £ যা তার নিজের' অবস্থা অতিক্রম করেছে 

“অথবা! উৎপত্তিক্ষণ স্থিতি এবং বিনাশ বা ভঙ্গ অতিক্রম করেছে বা 

অতীত হয়েছে ( অন্তনে! সভাবং উপপাদাদিকখণং বা! অতীত! অতি” 

ক্বস্তা অতীত )। 

বর্তমান হল £ যা এই বা সেই কারণে উৎপত্তিক্ষণের পূর্বে প্রবেশ 
করে যায়, স্থিত হয় ইত্যাদি (তং তং কারণং পটিচড উপ.পাদাদিক্- 
খণং উদ্ধং পন্না, গ্রতা, পবত্তপচডুপপন্না)। 

ভবিস্তাং হল £ য। উক্ত ছুই অবস্থায় বা পর্যায়ে পৌছয়নি (তদুভয়ং' 
পিন আগতা সম.পরন্তা )। 

অভিধর্ম অনুসারে প্রত্যেক চিত্তের তিন পর্যায় উপপাদ (উৎপন্ভি) 
স্থিতি এবং ভঙ্গ। কোন কোন অর্থবথাচার্ধের মতানুসারে মধ্যিখানে 
স্থিতি বঙ্গতে কিছু নেই, কেবলমাত্র আছে উৎপত্তি এবং ভঙ্গ। প্রত্যেক 
চিন্তক্ষণকে পরবর্তী চিত্তক্ণণ অনুসরণ করে। কাল তাই মানসিক 
অবস্থার ক্রম পৃথক চলন পর্যায় চিহ্ন। কালের মৌলিক একক সংখ্যা 
হল £ এক চিত্তক্ষণ স্থিতি সময়। অর্থকথাচার্ষগণ বলেন চিশুক্ষণের 
গতি এত দ্রুত যে এক অক্পকাল স্থায়ী বিছ্যৎ প্রকাশের সময় ফোটি 
কোটি চিত্ত্ষণ উৎপন্ন হতে পারে। 

নিত পরিবর্তনশীল বপ ( জভ পদার্থ) মাত্র ১৭ চিত্তক্ষণের জগ্থ 
চিন্ত-বীথিতে স্থিত হয়। ইহাই বাপের স্থিতিকাল। 

অতীত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ভবিষ্বাৎ এখনও আসেনি । আমরা! 
এক চিত্তক্ষণের জন্য বেঁচে থাকি এবং তা চিরদিনের জন্য অতীত হয়ে 
যায়। এক অর্থে কেবল “অনন্ত বর্তমান? বিদ্বমান। অন্ত অর্থে বর্তমান 
হল ভবিম্যৎ অবস্থা থেকে অতীত অবস্থায় পরিবর্তনের এক স্তর বা 
ধাপ। 

দর্শনের অভিধানে কালের এবপ ব্যাখ্যা আছেঃ “যাব মধ্যে 
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পরম্পরাক্রমে সকল ঘটন! সংঘটিত হয় বা সংঘটিত হচ্ছে মনে হয় তারই 
সাধারণ মাধ্যম হল কাল |» ্ 

অথলালিনীতে কালের ব্যাখ্যা হল ঃ «এই বা সেই ঘটনা সংঘটনের 

বিজ্ঞপ্তিই কাল। কালের সত্যিকার কোন স্থিতি নেই, ইহা একপ্রকার 
বিজ্ঞক্তি মাত্র (তং তং উপাদাষ পঞ এত্ত! কালো নাম। সে! পন 

এম সভাবতো অবিজ জমানভা। পঞ্এত্তি-মন্তকে। এব )। 

(৭8) সকল ইন্দিয়গ্রাহথ বিষয় বর্তমানের সঙ্গে নন্বন্বযুক্ত। 
(৭৫) যথারহং -যথোচিত ভাবে অর্থাৎ কামাবচর জবন, অভিজ্ঞা 

€( অভিঞ্ঞ1) জবন এবং অন্তান্ত মহদ্গত জবনের ক্ষেত্রে । 

হসিতোৎপাদ চিত্ত ব্যতীত কামাবচর জবনের ছয় বিষয় হল- 
অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ । 

দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ বর্ধন ইত্যাদি অভিজ্ঞা জবনের আলম্বন হল £ 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং কালবিমুক্ত 

মহদৃগত জবনের বিষয় কিন্তু অতীত এবং কালবিমুক্ত 1 

নির্বাণ কালাতীত তাই ইহা! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধহীন 
ইহা! অকালিক বা কালক্রোতের উর্ধে । প্রজ্ঞপ্তিও কালবিযুক্ত 

(৭৬) এই ছুর্বোধ্য অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণে কখনও কখনও তার ইহজীবনে বৃত কুশল বা 

অবুশল কর্মের বথা ম্মরণ পথে উদ্দিত হয়। এই বিশেষ মুহুর্তে যে 
কুশল ব1 অকুশল চিন্ত উৎপন্ন হয়, সামশ্রিকভাবে তাকে কর্ম বপে 
অভিহিত করা হয়। 

এই চিন্ত। ধমমারম মণ বা ধমণলম্বন। ইহা মনোদ্বার মাধ্যমে 
অতীত বিষয়ে গৃহীত হয় । 

পরবর্তী জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি শ্রেণীর চিন্তগুলির 
আলম্বন এই ধর্মালম্বন। 

কোন কোন সময় এ নিমিস্ত কুশল বা অকুশল কর্মে সঙ্গে সম্বন্ধ- 
যুক্ত থাকে। ইহ। বড়, ইন্রিয়দ্বারের যে কোন এক দ্বারে দৃষ্ট অতীত 
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ব1 বর্তমানের পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহা বিষয়ের যে কোন এক বিষয় হতে 
পারে। | 

দৃষ্টান্ত ব্ববপ বল বায় £ এক ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণে ধর্ম শ্রবণ করছেন। 
এন্েত্রে বর্তমানে কর্ণ মাধ্যমে শ্রুত শব্ধ নিমিস্ত বপে উপস্থিত হয়। 
স্ৃতরাং পররত্তা জীবনের উক্ত তিন শ্রেণীব চিত্ব-বিষয় কর্ম নিমিত্ত বপে 
অনুন্থত হয়। 

আবার আমর1 এ ভাবে বিষয়টিকে চিন্তা করতে পারি- একজন 
মরণাপন্ন ডাক্তার মনশচক্ষে রোগীগণকে চিকিৎসা! করছেন বাপে দেখ- 
ছেন। এখন ইহা তার চিত্তদ্বার মাধ্যমে দৃষ্ট অতীত বপালম্বন। 

অথবা আবার, আমরা বিষষটিকে এভাবে চিন্তা করি--একজন 
মরণোনুখ পশুঘাতক তার দ্বারা হতপশুর আর্তনাদ শুনছে। এখানে 
অতীতে এত শব্দ সেই ব্যক্তিব চিন্তঘবারে নিমিত্তবপে (বা বিষয়বণে ) 
প্রতিভাত হয়েছে । 

কমনিমিত্ত ঃ কর্মনিমিত্ তাহলে ষড -ইজ্িয়ের যেকোন এক 
ইন্দ্রিয় দ্বার মাধ্যমে দৃষ্ট অতীত ও বর্তমান বিষয়। 

কোন কোন ক্ষেত্রে মরণাপন্ন ব্যক্তি পরবর্তাঁ জগ্স্থানের নিমিত্ত 
দর্শন করে যথা অগ্থি, মাংস, ্র্গ-বিমান ইত্যাদি। ইহা মনোদ্ধার 
মাধ্যমে গৃহীত বর্তমান আলম্বন (নিমিত্ত )। 

গতিনিমিত্ত তাহলে মনোদ্ধার মাধ্যমে দৃষ্ট বর্ণমান কালের 
চক্ষুগ্রাহ্া বিষয় । 

ইহা প্রণিধানযোগ্য যে কামাবচর প্রতিসদ্ধি, ভবাঙ এবং চ্যুতি 
চিতুক্ষণগুলির বিষয় ইতি-পূর্ব জীবনের যড.ইন্ড্রিষের যে কোন এক: 
ইন্জরিয় মাধ্যমে অনুভূত কর্ম কর্মনিমিত্ত বা! গতিনিমিত্ত। 

স্লপ্রকার বপাবচর প্রতিসন্ধি ইত্যাদির বিষয় সর্বদা অতীত 
রা যা একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি অর্থাৎ মনোদ্ধার মাধ্যমে অনুভূত কৃত 
নিমিত্ত । 

প্রথম এবং তৃতীয় অবপধ্যান প্রতিসন্ধি বিষয় (নিসিন্ত) ইত্যাদিও 
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'অতীত প্রচ্ঞপ্চি যথা প্রথম অবপধ্যান প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে অনন্ত আকাম 

এবং তৃতীষ অবপধ্যান প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে “নথি কিঞি” কিছুই নেই ব 
আকিঞ্চনায়তন । এই ছুই প্রজ্ঞপ্তিকে মনোদ্বার মাধ্যমে অন্ভৃত 
(বা দৃষ্ট) কর্মনিমিত্ত বপে গণ্য করা হয়। 

দ্বিতীষ এবং চতুর্থ অরূপধ্যান প্রতিসদ্ধি ইত্যাদির বিষয় অতীত 
মানসিক বিষয় কর্ম নিমিত্ত বপে মনোদ্বার মাধ্যমে অনুভূত হয়। 

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম অবপধ্যানচিত্তকে নিমিত্ত- 
বপে গ্রহণ করে দ্বিতীয় অবপধ্যানচিন্ত বর্ধন করা হয় এবং তৃতীয় 
অরূপধ্যানচিত্তকে নিমিত্ববপে গ্রহণ করে চতুর্থ অবপধ্যানচিন্ত বর্ধন 
করা হয়। 

(৭৭) যেভৃষ্যেন--“যথোপযৃক্তভাবে” ৷ এ শব ব্যবহার করা হয়েছে 
অসংজ্ঞ (অসঞঞ ) ভূমিতে উৎপত্তিকে নির্দেশ করে যেখানে কোন 
চিন্ত নেই। অর্থকথ! এ বিষয়কে ব্যাখ্যা করে বলে কর্মপ্রভাবে কোন 
নিমিত্ত যেমন কর্মনিমিন্ত গ্রতিসন্ধি চিন্তে নিজেকে উপস্থাপিত করে। 

(৭৮) বৌদ্ধধমে” সাধারণ মানুষকে পৃথগ জন (পুথুজ.জন, যার! বার 
বার জন্মগ্রহণ করবে ) বলা হয়। ধার বিমুক্তির তিন সোপানে 

উন্নীত হয়েছেন তাদের বলা হয় সেখ (শিক্ষার্থী, এখনও এদের শিক্ষণীয় 
'আছে )। বারা অহন্ব লাভে চতুর্থ বা পরিশেষ সোপান লাভ করেছেন 
তাদের অসেখ (সম্পুর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ) বলা হয় । অর্ৃতের আর কিছু 
শিক্ষণীয় নেই। 

সেখ বা শিক্ষার্থীরা অহ্থত্ব মার্গ এবং ফলচিন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারে না কারণ তার সেই উচ্চতম সোপানে উন্নীত হননি তবে তারা 
অহ্তের লৌঝিক চিন্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন । 

অনুব্পভাবে সাধারণ মানুষ (পৃথগ:ংজন) সেখ আর্ধগণের লোকোত্তর 
চিত হাদয়ঙ্গম করতে পারে না। 

(৭৯) অভিঞ্এণ ঃ অভিজ্ঞ পাচ প্রকার উন্নততর জ্ঞান।: তা 
হল-_দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পূর্বনিবাস স্মৃতি জ্ঞান, পরচিন্ত' বিজানন 
€জ্ঞান) এবং খদ্ধিবিষ্ভা ৷ এই পঞ্চ অভিজ্ঞা পরিপূর্ণ করতে হলে ব্যক্তিকে 
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নিশ্চিতবপে পঞ্চমধ্যান লাভী হতে হয়। এবপ মহদ্গত চিত্ত বৃদ্ধি 
করলেও কোন পৃথগং্জন অথবা সেখ (শ্রোতাপনন, সকৃদাগামী, অনাগামী 
প্রভৃতি শিক্ষার্থাগ্ণণ ) অর্থতের মার্গ ও ফলচিন্ত হৃদযঙ্গম করতে পারে 

না। 
একমাত্র অর্তই অর্থতের মার্গ এবং ফলচিন্ত হাদয়ঙ্গম করতে 

পারেন। 
অভিজ্ঞ! সম্বন্ধে পরবর্তা এক পবিচ্ছেদে বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে । 

(৮) এই ছুই শ্রেণীর চিত্ত কেবলমাত্র অর্থতগণের অভিজ্ঞতার 

বিষষ। 
(৮১) ইহা মনোছারাবর্তন চিত্ত যা প্রত্যেক জবনবীথির পুর্বে উৎপন্ন 

হয়। সুতরাং এই চিত্তের বাইরে ( কর্মের ) আর কোন সুযোগ নেই । 
(৮২) যথা কামাবচর, আলম্বনঃ বপাবচর-অবপাবচর ( মহদৃগত ) 

আলম্বন, লোকোন্তর আলম্বন এবং প্রজ্ঞপ্তি। 

(৮৩) দ্বিতীয় অবপধ্যান চিত্তের আলম্বন হল প্রথম অবপধ্যান চিত্ত 
এবং চতুর্থ অবপধ্যানের আলম্বন হল তৃতীয় অবপধ্যান চিন্ত 

(৮৪) যেমন প্রথম অবপধ্যান চিত্তের আলম্বন “অনন্ত আকাশ” 

প্রচ্তপ্তি এবং তৃতীয় অবপধ্যানচিন্তের আলম্বন “কিছুই নেই; প্রজ্ঞপ্তি। 

এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্য। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। 
সকল প্রকার বপধ্যানের প্রজ্ঞপ্তি হল--কসিন বা কৃত আলম্বন। 

(৮০) যথা ২৩ প্রকার কামাবচর বিপাক+১ প্রকার মনোদ্বারা- 
বর্তন+১ হসিতোৎপাদ- ২৫ । 

(৮৬ পরিজ্ত, পরি+/দ] ধাতু নিষ্পন্ন, ভেঙ্গে ফেলা, কম করা, 
অর্থ হল নিচু বা নিকৃষ্ট । ইহা কামাবচর বিষয়কে নির্দেশ করে। 

(৮৭) যথ। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অবপধ্যান চিত্তের কুশল, বিপাক এবং 
ক্রিষা ( বিজ্ঞানানস্তাফতন এ*ং নসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন)। 

(৮৮) যথ। ১$ বাপধ্যান চিত্ত এবং প্রথম এবং তৃতীয় অবপ কুশল 
বিপাক এবং ক্রিয়াচিন্ত (আকাশ-অনন্ত-আয়তন এবং আকিঞ্চনায়তন) । 
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(৮৯) বোহার, এখানে কসিন বা কৃৎস্ প্রজ্ঞপ্তিকে নির্দেশ করে । 
(৯*) যথা ১২ অকুশল এবং জ্ঞানবিপ্রযুক্ত ৮ প্রকার কুশল এবং 

ক্রিয়! চিন্ত। 

(৯১) তারা ৪ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল এবং পঞ্চম কুশল 

বপধ্যান (অভিজ্ঞ! কুশল চিন্ত )। 
(৯২) তারা ৪ কামাবচব ক্রিয়া, পঞ্চম বপধ্যান ক্রিয়া এবং মনো" 

দ্বারাবর্তন ৷ 

৬. বখ,.সঙহো। 
১২, বখ,জংগহে বথ.নি নাম চক্খু-সোত-ঘাণ-জিব.হা-কায়-হদয়- 

বথ, চেতি ছব বিধানি ভবস্তি । 
তানি কামলোকে সব.বানি” পি লব.ভন্তি রপলোকে পন ঘাণাদিত্তষং 

নখি। অবপলোকে পন সব.বানি' পি ন সংবিজ জন্তি 

তথ পঞ্চবিঞ্ঞাণধাতুষো যথাককমং একন্ডেন পঞ্চপপসাদবথনি 

নিদ্সায় এব পবস্তস্তি, পঞ্চদারাবজ জন-সম পটিচ্ছন-সঙখাতা পন 
মনোধাতু চ হদঘং নিস্সিতা+ এব পবত্তন্তি। তথ] অবসেসা পন মনো" 

বিঞজ্ঞাণধাতু-সঙখাত। চ জন্ভতীরণ-মহাবিপাক-পটিঘছয়-পঠমমগ,গ্র- 

হলনবপাব5রবসেন হদষং নিস্সাষ" এব পবস্ত্তি 

অবসেসা কুসলাকুপলক্তিষাহুত্তরবসেন পন নিস্সাষ বাঁ অনিস্সাষ 

বা। আরূপপবিপাকবসেন হদঘং অনিল সাষ এবাতি। 

১৩. ছবথুং নিস্সিতা কামে সন্ত বপে চতুববিধা 

ভিবথং নিস্সিতা রূপ.পে ধাত্বেকানিস্সিতা মতা ॥ 

তেচত্তালীস নিম্সাষ ছে চত্তাল্লীল জায়রে। 

নিস্সায় চ অনিস্সায় পাকা" বপপা' অনিস্সিতাঃ তি ॥ 

ইতি অভিধম্ম্থসংগহে পকিগ্রকলংগহবিভাগে! নাম 
ততিয়ো পরিচ্ছেদে! ৷ 

৬. চিত্তের বাস্ত সংগ্রহ 
১২. চিত্তের বাস্ত সংগ্রহে (৯৩) বাস্ত ছয় প্রকার বথ! চক্ষু, কর্ণ, 
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নারিকা, জিহবা, কার এবং হৃদয় । 

এ সকলও (৯৪) কামাবচর ভূমিতে লাভ হয় । বপাবচর ভূমিতে 
নাসিকাঁ, জিহ্বা এবং কায় বাস্তর বিদ্যমানতা নেই, অবপাবচর ভূমিতে 
কোন বাস্তরই (৯৬ বিদ্যমানতা নেই। 

পঞ্চ-বিজ্ঞান-ধাতু যথাক্রমে পাঁচ প্রসাদ বাস্তকে (৯৭) আশ্রয় করে 
প্রবর্তিত হয়। কিন্ত মনোধাতু ঘ্থা পঞ্চদ্বারাবর্তন এবং সম্প্রতীচ্ছন 

(ছুই প্রকার ) (৯৮) হৃদয়কে আশ্রয় করে প্রবতিত হয়। অন্নবপভাবে 
অবশিষ্ট মনোবিজ্ঞান ধাতুর (৯৯) অন্তর্গত সন্তীরণ (১০০) চিন্ত মহা" 
মহাবিপাকচিন্ত, ছুই প্রতিঘ (১০১৯ চিন্ত শ্োতাপত্তি মার্গ চিন্ত (১০২), 
হসিতোৎপাদ চিত্ত (১০৩), এবং বপাবচর চিত্তগুলি (১০৪) হৃদয় 
বাস্তকে (১০৫) আশ্রয় করে প্রবতিত হয়। 

(১০৭+৩+৩+৮% ২+১+১+১৫-৪৩ )। 

অবশিষ্ট চিন্তগুলি (১০৬) যথ! কুশল, অকুশল, ক্রিয়া! ব৷ লোকোন্তর 
চিত্ত হদয়বাস্তর আশ্রয়ে বা অনাশ্রয়ে প্রবতিত হয়। অবপ বিপাক 
চিন্ত হদয়বাস্তর আশ্রয় ব্যতীত প্রবতিত হয়। 

১৩. কামাবচর ভূমিতে (কাম-ভবে) ছয় বাস্বর আশ্রয়ে সাত 
বিজ্ঞান ধাতু (১০৭) প্রবতিত হয়। বপ ভূমিতে তিন বাস্তর আশ্রয়ে 
(১০৮) চার বিজ্ঞান ধাতু (১০৯) প্রব্তিত হয় কিন্তু অবপাবচর ভূমিতে 
'এক (১১) মানস বিজ্ঞান ধাতু কোন বাস্তর উপর আশ্রিত না হয়ে 
প্রবতিত হয় । 

তেতাল্লিশ চিত্ত বাস্ত আশ্রিত। বিয়া্লিশ চিন্ত বাস্তর আশ্রিত 
বা অনাশ্রিত। অবপাবচর বিপাক সদা বাস্ত অনাশ্রিত। 

এখানেই অভিধমর্থ সগ্রহে প্রকীর্ণ সংগ্রহের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শেষ হল। , 

ব্যাখ্যা : 

(৯৩) বখ,(বাস্ত) বস.ধাতু হতে নিষ্পঞ বাস করা । মৌলিক অর্থে ইহা উদ্ভান, ত্র বা প্রশস্ত পথ। সাধারণ অর্থে ইহা কারণ বা 



১৭৬ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

প্রত্যয়। বান্ত বলতে স্থিত বিষয়কে বুঝায় বথা বস্তু বিষয় বা কোন 
পদার্থ। তিন'পুজ্য বিষয়কে নির্দেশ করে বুদ্ধ বলেন £ ্উৃদেসিকং 
তি অবথ,কং। এখানে অবাস্তক বলতে কোন বস্ত বা. বিষয়ের 
অবিদ্যমানতাকে বুঝায় । 

বাস্ত হল'ঃ ইন্দ্রিয়াসন | 
ছয় ইন্জরিয়ের ছয় বাস্ত বিদ্মান। এ সম্বন্ধে রূপ পরিচ্ছেদ বিস্তৃত 

বর্ণিত হবে । 
(৯৪), এ সকল অপ্রকাশিত বিষয় ও পালি সাহিত্যে জন্মান্ব, 

বধির, মুক 'গ্রভৃতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য । 
(৯৫): এ সকল উন্নততর ভূমিতে নাপিকা, জিহবা, কায় বিছ্বামান 

থাকে তবে তা অনুভূতি গ্রহণ যোগ্য ইন্দ্রিয় নহে' কারণ এ স্তরে 
কামরাগ (কামস্প্হা) সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত থাকে, তাদের চক্ষু এবং 
কর্ণ বিদ্যমান থাকে যাতে তার৷ তাদের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। 
তাদের হৃদয়ও বিদ্যমান থাকে কারণ ইহ! চিত্তের বাস্ত বা আন । 

(৯৬). সকল প্রকার বপ বঞ্জিত হয়ে কেবলমাত্র হ্যদয় বা মনবাস্ত- 
হীন মন ধ্যানশক্তি দ্বারা! বিদ্যমান থাকে । 

(৯৭). দৃষ্টান্ত ; চক্ষুবিজ্ঞান চক্ষুর প্রসাদবপের আশ্রয়ে উৎগন্থ 
হয় কিন্তু কায়িক অঙ্গ “মাংস চক্ষুর' উপর নির্ভর 'করে নয়। অন্যান্য 
ইন্জিয়' বিজ্ঞানও' তাদের স্ব স্ব প্রসাদরপের উপর নির্ভরশীল .হয়ে। 
উৎপন হয়। | 

পথ ইন্দরিয়ের প্রসাদবপকে এ দৃষ্টিতে হাদয়ঞ্»ম করতে হবে ২ 
চচ্ষু' অর্থে দর্শনশতি দর্শনেক্দ্িয় এবং চক্ষুকে বুঝায়। চচ্ষু'কেঃ 

এই বর্তমান পুস্তকের বিষয় পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র দর্শন-সন্বন্ধীয 
বিষয় রূপে বুঝতে হবে-_ইহাকে কায়িকচচ্ষু বা মাংসচন্ষু রূপে ধারণ!) 
করা উচিত হবেনা । অর্থবথায় চক্ষু সম্বন্ীয় বিস্তৃত বিবরণকে নিম্নে 
সংক্ষেপাকারে দেওয়া গেল £ প্রথম সসম্ভার চক্ষু £ 

॥ ) 
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এট। একটি গর্তেব মধ্যে স্থিত মাংসপিও যাঁব নিচেব দিকে চোখের 

গ্রতহাড়, উপরের দ্রিকে জবহাড়, ছুই পার্থ ছুই চক্ষুকোণ, ভিতর 

দিকে মস্তিচ্ক এবং বহির্দিকে চোখেব পাঁতা। ইহা৷ চৌদ্দ উপাদানে 

গঠিত £ চাঁর ধাতু যা! ছয গুণ সম্পন্ন যথা বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, জীবন্ রস, 

সঠানং বা আকাব এবং সন্তাবো বা স্থাপন-(বা বিস্তাস) জীবনীশক্তি, 

লিঙ্গ, কাষ-প্রসাদ ( দেহান্ুভূতি ) এবং দর্শনেন্ড্িয় ( বা চক্ষুপ্রসাদ )। 
শেষোক্ত চাঁবটি উৎপন্ন হয কর্ম প্রভাবে । যখন মানুষ কোন বিস্তৃত 
শ্বেতবস্ত দেখে আকৃষ্ট হয় তখন ইহা চক্ষুকে ্পূর্শ করে অর্থাৎ ইহ! 
কেবলমাত্র চ্ষুবাস্ত্কে স্পূর্শ করে। এবং এই গোঁলাকাব মাংসপিও 
সাদা, কাল এবং লাল শিবাগুচ্ছ দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে আবদ্ধ; সেগুলি 

ঘন, তবল, চঞ্চল এবং গ্যাসীয় কপ ধাঁবণ কবে। ইহা শ্রেম্মাধিক্যে 
সাদা, পিভাঁধিক্যে কাল, রক্তাঁধিক্যে লাল, ঘনত্বের আধিক্যে কঠিন, ' 

তরলাধিক্যে নির্গলনঘুখী, চাঞ্জল্যাধিক্যে ক্ষীত, গ্যাসাধিক্য হেতু 
কম্পনযুক্ত। কিন্ত সেই আবদ্ধ প্রসাদ (যা সেখানে রযেছে) ত 
সহজাত এবং চার মহাতূতোৎপন্ন-_ইহাই প্রসাঁদ-চক্ষু। . সমস্ত চক্ষুব 
মধ্যস্থিত এবং গোলাকৃতি কাল চক্রেব সম্মুখে শ্বেত চক্রটি বেষ্টন কবে 

আছে (লক্ষ্য ককন এখানে অক্ষিতাঁবাকে হয়তঃ প্রভেদ কবছেনা বা ' 

ইহা নিজেই অক্ষিতাঁবা তাঁও- বলছেন! ) এবং দর্শন চক্রেব যে স্থানে 
নিকটবর্তী বিষযগুলি প্রতিভাত হয সেখাঁনে ইহা! সপ্ত তৈলসিক্ত 
কার্পাসু সলিতাব স্তাষ সপ্ত চাক্ষুষ ঝিলী প্রবেশ কবে গেছে। তাহলে, 

ইহা এবপ দীড়াষ £ ইহা চীব মহাভূত দ্বাবা সাহায্যপ্রাপ্ত, পরিচারিত, 
ূরণতীপ্রীপ্ত, গতিপ্রাপ্ত (সম্ুদ্রীবণং ) যেৰপ শিশু বাঁজপুত্র চাব 
সেবিকা দ্বাবা খাঁওযানো, সান কবানো, কাপড় পবানো এবং ব্যজন 
করানো! হয় £ সেবপ কাধিক-মাঁনসিক জীবনীশক্তি বক্ষিত, জীবনাযু 
বারা পালিত এবং বর্ণ-গন্ধ-বস ইত্যাদি সংযুক্ত, আয়তনে ইহা! উকুন- 
শিব সদৃশ চাক্ষুষ জ্ঞান ছবাবের আসন বপে স্থিত। তাই ধর্মসেনাপতি ৃ 

সারিপুত্র দাবা! এপ হিডি হয়েছে। 

১২ 
রি 
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চক্ষ প্রসাদ ছবাবা যে বপ দর্শন করা হয় তা-_অতি ক্ষুত্র এবং তা 
উকুনেব শিবেব সঙ্গে তূলন কবা। চলে। 

সোতপ.পসাদ--শ্রোত্র-প্রসাদ £- 

ইহা সম্ভার কর্ণের গহ্ববে অবস্থিত এবং সক্ষম সুবিত্তত্ত বক্তীভ 

লোমযুক্ত। ইহাৰ আকাব কনিষ্ঠ অঙ্গুলের বেষ্টনীর মত। ' ( অঙ্থুলি- 
বেঠম)। ( অথসাঁলিনী- ৩১০ )। 

ঘাণপ,পপসাদ-_শ্রীণ-প্রসাদ £-ইহা সসস্ভাব নাসিকাব গহ্বরে 
অবস্থিত। ইহা দেখতে ছাগলেব খুবেব মত। (এ--৩১০ )। 

জিহবাপ পসাদ-_জিহ্বা-প্রসাঁদ £--ইহা! সসম্ভাব জিহ্বার মধ্যস্থলের 

উপবে অবস্থিত। ইহা! দেখতে পগ্মপত্রেব উপরি ভাঁগেব মত। 
€ এঁ--৩১০) 

কায়পপসাদ--কায়-গ্রসাঁদ :--কাঁয়পরিধি অর্থকথান্ুসীরে (এঁ-- 
৩১১) তৈলসিক্ত কার্পাস কম্ঘলেব মত ইহা সর্বশরীবে পবিব্যাপ্ত। 
7000119% 5950)01055-07-173--181)। 

৯৮.  হুদয়ব,--হৃদযবাস্ত :-_অর্থকর্থাকীবগণেৰ মতান্গুসারে 
হৃদয়বাস্ত হল চিত্ত ব। মনের বাস্ত বা আসন। প্রচলিত মতানুসারে 
হৃদয়েৰ মধ্যে এক গহববে কিছু রূক্ত থাঁকে যাকে নির্ভর করে চিত- 

সোপন অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে এপ অনুমান বুদ্ধের সমযেও 

প্রচলিত ছিল। এমত উপনিষদ দ্বারাও সমধ্িত। . 
বুদ্ধ এই সর্জন--আদৃত মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন তবে তিনি 

নিজে এ সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ কবেন নি। 

মিষ্টার আউন্গ তীর অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অনুবাদ গ্রন্থে অভিমত 
প্রকীশ কবেছেন যে, বুদ্ধ এ সম্বন্ধে নীবব ছিলেন। চিত্ত 
সৌপন বা আসন হৃদয় কি মস্তিক্ধ বুদ্ধ নিশ্চিতরূপে কিছু বলেন নি। 
এ সম্বন্ধে তিনি ধর্মসঙ্গণিতে হৃদয়-বাস্ত শব্দ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার 
কবেননি। পটীন গ্রন্থে চিত্তের বাস্ত যে হৃদয় একথ। ব্যক্ত না 
কবে বুদ্ধ সাধাবণভাঁবে বলেছেন--ষং বপং নিস.সাষ' অর্থাৎ সেই 
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বপকে নির্ভর কবে । মিষ্টাব আউঙ্গ-এর অভিমত হল বুদ্ধ সর্বজন 
আদৃত মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে চাননি। আঁবাঁর তিনি কোন 
নৃতন মতবাদেব অবতাঁরণাও করেননি যে মস্তিষ্ষই চিত্তের আসন যা 
বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থন কবেন। 

(80015 চ95০1)0105% 1100000061010১ ' ১৬7] 

5020190170101) 01 ঢ11109000) 010. 277--2৭2.) 

৯৯, ধাতু ঃ +/ধব ধাতু নিষ্পন্ন' ধারণ কবা, বহন কব! । বা 
স্বীয় লক্ষণ বহন কবে তা ধাতু । তাদেব এবপূু বলব কাবণ হল তাব! 
সন্বহীন বা জীবনহীন (নিস্সত্ত নিজ জীব )। 

সুবিধার্থে এখানে সাঁধাবণ্যে গৃহীত তিন শব্দ ব্যবহাব করা হল। 
তা পঞ্চবিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাঁতু। 

পর্চবিজ্ঞানধাতু দশ ইক্ড্রি বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
মনোধাঁতু বলতে - ছুই সপ্প্রতীচ্ছন চিষ্ত এবং পঞ্চ দ্বাবাবর্তন 

চিত্তকে বুঝায়। 
রে ধাতু বলতে__অবশিষ্ট সকল প্রকার চিত্তকে বুঝায়। 

তিন সন্তীবণ চিত্ত এবং আট মহাবিপাক চিত্ত অবপ 
কে ্  হয় না। কারণ সে সকল ভূমিতে কোন দ্বাবেব বিষ্য- 
মানত! নেই বলে কোন কৃত্যও নেই। 

১০১. বাবা বপ এবং অবপ ভূমিতে উৎপন্ন হন তাঁবা প্রতিঘ 
(ঘেষ) সাময়িকভাবে বিনাঁশ কবেন। তাই প্রতিঘ ০ ছুই 
চিভ সে ভূমিতে উৎপন্ন হয না । 

১০২. শ্রোতাপত্তিবপ প্রথম বিষুক্তি মার্গ লাভীকে অন্ঠের - 
থেকে শব্দ ঘোষণা শ্রবণ কবতে হয ( পবতো! ঘোসপ পচচয)। 

১০৩, হত বা হসিতোৎপাদ চিত দেহ ভিন্ন উৎপন্ন হতে পাবে 
না। বুদ্ধএবং প্রত্যেক বৃদ্ধগণ যঁদেব নিকট এ শ্রেণীব চিত্ত উৎপন্ন 
হযু ভাবা মন্ুতততূমি ব্যতীত ( শেষজন্মে ) অন্ত ভূমিতে জঙ্মগ্রহণ করেন 
না। 
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১০৪, অবপ. ভূমিতে রূপ ধ্যানিচিত্ত উৎপন্ন হয় না কাবণ ধশীরা' 
অবপতৃমিতে উৎপন্ন হন সাময়িকভাবে ভাদেব বূপবাসন। স্তিমিত, 
থাকে। ৃ 

১০৫. পুর্ববিত ৪৩ প্রকাঁৰ সকল চিত্তই হৃদয়বান্তকে আশ্রয় 
করে উৎপন্ন হয়। (১০+৩+৩+৮+২+১+১+১৫ ৮৪৩) 

১০৬. সেগুলি হল ৮ শোভন কুশল, ৪ কপ কুশল, ১৭ অকুশল, 

১ মনোদ্বারাবর্তন ৮ শোভন ত্রিষা ৪ অবপ- ক্রিয়া ৭ লোকোত্তব 

স০৪২। ৃ 
এগুলি পঞ্থস্বদ্বযুক্ত বা চাব স্বন্বযুক্ত ভূমিতে ( অরূপলোকে ) 

উৎপন্ন হয । ৃ 

১০৭, অর্থাৎ ৫ পঞ্চবিজ্ঞান ধাতু +১ মনোধাতু+১ মনৌবিজ্ঞান- 
ধাতু» ৭। ও 

১০৮, অর্থাৎ ১ চক্ষুবিজ্ঞান। ১ শ্রোত্রবিজ্ঞান, ১ মনোধাডু, 
১ মনোবিজ্ঞানধাতু ৪ । 

১০৯, যথা চক্ষু, শ্রোত্র এবং হাদয়বাস্ত। ূ 

১১৩, ধাতু+একম্ধাত্বএক। ইহা মনোবিজ্ঞানধাতুকে 
বুন্াচ্ছে। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

বীথি-সঙ্গহ-বিভাগো 

১. টিভ্,পপাঁদানমিচ্চে এবং কতা সঙ্হং উত্তবং 

ভূমিপুগ্গলভেদেন পুববাঁপরনিযাঁমিতং 

পবস্তিসংগহং নাম পটিসন্ধিপপ-বন্ধিঘং 
পবকৃথীম সমাসেন বথাসম্ভবতো। কথং। 

২. ছ বনি, ছ দ্াবানি, ছ আলম্বনানি, ছ বিএরএএাণাঁনি,, 

স্ছ বীথিযোঃ ছধা বিদযপপবত্তি চখতি বীথিসঙ্গহে ছছকৃকানি 

বেদিতববানি। “ 

বীথিঘুততানং পন কম্ম- কমমনিসিভ-গতিনিসিভ-বসেন তিবিধা 
হোৌঁতি বিসষপ.পবস্ভি। 

তথ বখ,দ্বারালম্বনানি পুব.বে বুত্তনযেন” এব । 
চক্খুবিঞ ঞাঁণং, সোতবিঞ্ঞাণং, ঘাণবিঞএগণং, জিব হাঁ 

বিঞঞাঁণংকাধবিঞঞ্াঁণ৬মনোবিঞ্ঞাণং চশতি ছ বিঞঞাণানি । 

বীথিযো পন চক্খুছবীববীথি, সৌঁতদ্বারবীথি, ঘাণদ্বাববীধি, 
'জিবহা'দ্বাববীথি, কাযদ্বাববীথি, মনোঁদ্বারবীঘি চশতি দ্বাববসেন বা 
চক্খুবিঞ্ঞাঁণবীথি, সোতবিঞ্ঞাণবীঘি, ঘাণবিঞ্ঞ্াণবীঘি, 
জিবহাবিঞ্ঞ্যাণবীথি, কাঁধবিঞ্ঞাণবীথি, মনোবিঞএাণবীঞ্চি 
চশতি বিঞ্ঞণবসেন বা দ্বারপপবভা। - চিত্তপ পবভিযে! 
যোজেতবব।। ৫ 

৩. অতিমহত্ত, মহস্তং পরিভং অতিপবিত্তং চখতি 
পঞ্চদারে, মনোদাবে বিভৃতং অবিভূতং চশতি ছধা বিসমপ পবভি 
বেদিতবব1। 
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কথং? উপপাদট্ঠিতিভঙ্গবসেন খণভযং একচিত ক্খণং নাম 
. তানি পন সত্তবসচিত্বকৃখণানি বপধনম্মানং আযু। একচিত্তক্খণাতীতানি 

বা, বহুচিত্তকৃখণাতীতানি বা ঠিতিপ পত্তান' এব পঞ্চালম্বনানি পঞ্চঘারে 
আপাথং আগচ্ছন্তি। তম্মা যদি একচিত্তক্খণাতিতকং বপবম্মণং 
চক্খুস্স ' আপাথং আগচ্ছতি, ততো! দ্বিকৃখত্ত*ং ভবঙ্গে চলিতে 
ভবঙ্গসোতং বোচ্ছিন্দিতা তমেব বপাব্মমণং আবজ.জেন্তং 
পঞ্চদ্বাবাবজ জনচিভং উপ পজ জিত্বা নিকজ ঝতি। ততে! তস্স'আনস্তরং 

তমেব বপং পসজন্তং চক্খুরিঞ্ঞাণং, সম্পটিচছস্তং সমপটিচছ- 
নচিত্রংং সম্ভীরযমানং সন্তীবণচিত্তং ববখপেন্তং বোখপনচিভ্ং চখতি 
যথাঁকৃকমং উপ.পজজিত্বা নিকজ বাস্তি। ততো পবং এক' উনতিংস- 
কামাবচবজবনেন্থ যং কিঞ্চি লদ্বপচ চষং যেতৃয্যেন সতক্থত্ত,ং জবতি। 

জবনান্থবন্ধীনি চ দে তদারম্মণপাকানি যথারহং পবন ততো 
পবং ভবঙ্গপাতো । 

এতাবতা চুদ দসচিত্ত,প পাদ! দ্বে ভবঙ্র-চলনানি পুব.বৈবাতীতক- 

মেকচিত্তক্থণস্তি কত্ধা সন্তবস চিগক্খণানি পবিপুরেন্তি। ততো! পবং 

নিকজ বস্তি আলম্বনম” এতং অতিমহস্তং নাম গোঁচবং। 

যাব তদাঁলম্বন উপপাঁদা পন অপপহোস্তাতীতকং আঁপাথং 
আগতং আলম্বনং মহস্তং নাম। তথ জবনাবসানে ভবঙ্গপাঁতো' 

বহোতি। নখি তদালম্বন্ুপপাদো। 

যাব জবন্থুপপাঁদা পি অপ.পহোৌস্তাতীতকাম!পাথং আগত্তং 

আলম্বনং পবিভ্তং নাম । পু 

তথ জবনং পি অন্থপপজ.জিত্বা দ্ত্তিক্থত্তং বোঁখপনম: এব 

পবস্ততি। ততো পবং ভবঙ্গপাতো"'ব হোতি। পু 

যাঁব.বোথপন্ুপ্পাঁদা চপন অপপহোস্তাতীতকং আপাথং আগত, 
নিবোধাসন্নমালম্ঘনং অতিপবিভ্তং নাম। তথ ভব্জচলনম' এব 

হোতি। নথি বীথিচিভূপ-পাঁদো। 
ইচ্চে এবং চক্থুদ্ধীরে, তথা! সোৌতদ্ারাদীস্থ চেতি সব্বথা' 
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পি পঞ্চঘারে তদালম্ঘন-জবন-বোখপন-মোঘবার-সংখাঁতানং চতুন্নং 

বারানং বথাকৃকমং আলম্বনভূতা! বিসযপ.পবত্তি চতুধ। বেদিতব.বা । 

৪. বীথিচিত্তানি সত্ত' এব চিত্প-পাঁদা চতুদ্দস 
চতুপঞ্ঞাস বিশাবা পঞ্চদ্বাবে ফ্থাবহং। 

অযং এখ পঞ্চছারে বীথিচিত্তপ.পবস্তিনযে|। 

কামাবচর বীথি সংগ্রহ 

পঞ্চইন্জরিয় ঘবারবীথি 

. সুচনা 

১, চিত্ত, চৈতসিক (বেদনাঁদি) বর্ণনা কৰাৰ পর, এবাৰ 
আমি সংক্ষেপে চিত্তবীথি, পুরবচিত্ত ও পবচিত্ত ক্রমে (৯). প্রৃতিসন্ধি. 
ও প্রবর্তন ছুই কালেও ভূমি ও পুদুগল ভেদে প্রকাশ কবব। 

ব্যাখ্যা-_ 
(ক) পূর্ব পরিচ্ছেদে চিত্ব-চৈতসিককে বেদনা এবং হেতু ইত্যাদি 

সংগ্রহ পবিপ্রেঙ্গিতে বর্ণনা! কবা হযেছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার 
চিত্ত ও অন্ত পঞ্চ-ইন্জিয় মাধ্যমে যখন যেভাবে চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় 
তা ব্যক্তি ও ভূমিভেদে প্রদর্শন করেছেন। 
, পীলি শব পপুববাপবনিযাসিত এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 
অর্থকথায ইহার এবপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়-_-এই চিত অনেক চিভোঁৎ- 
প্ভিব পর উৎপন্ন হয় এবং এই চিভ্তকে অনেকগুলি চিত অন্থসবণ 
কবে ( ইদং চিত্তকৈহি পরং, ইমস্স অনস্তবং এতকাঁনি চিতানি)। প্রতিসদ্ধি বলতে এখানে প্রথম চিন্তবীথিকে বুঝাচ্ছে হা! নবজীবনের প্রতিসন্ধি ঝা গে স্থান গ্রহণকালে উৎপন্ন হয়। পবততি 
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( প্রবর্তন) বলতে যাবজ্জীবন বা এক জীবনকাঁলে যে সকল চিততবীথি 

উৎপন্ন হয় তাঁদের নির্দেশ কবে । 

এই ছুই গাঁথার অনুবাদ 00100900181 0? /0108007)তে 

এরূপ করা হয়েছে ₹- 
চিভ্তোৎপতি বিষয়েব বিস্তৃত আলোচনা শেষ কবাঁর পৰ এখন 

আমি সংক্ষেপে গ্রতিসপ্ধি এবং জীবন প্রবর্তন কালের চিত্তবীথি 

পূর্বাপর ষথাক্রমে ব্যক্তি এবং ভূমিভেদে যখন যা উৎপন্ন হয় তা সংগ্রহ 

বপে বর্ণনা করব । (0. 124) 

চিত্তবীথি 
২, চিতবীথি সংগ্রহে ছয শ্রেণী এবং প্রত্যেক শ্রেণীর য়টি 

করে উপশ্রেণী আছে। তা এরপঃ ১ ছয় বাস্ত ২* ছয় 
দ্বার ৩. ছয় আলম্ন১ 8. ছয় বিজ্ঞান ৫, ছয় বীথি (২) 
৬, ছয় আকারে বিষয় বা আলম্বনের উপস্থিতি (৩)। 

বীধি-মুক্ত চিন্তে বিষয় উপস্থিতি তিন প্রকাবে হয় যথা ১: কর্ম 

২, কর্মনিমিত্ত ৩, গতিনিমিত €( আকারে )। 

বাস্ত, দ্বাব এবং আলম্বন বিষয় পূর্বে বিত হয়েছে, তা তদনুপাবে 

বুঝতে হবে। 
ছয় প্রকাব বিজ্ঞনি হলঃ ৯: চক্ষুবিজ্ঞান ২: শ্রোত্রবিজ্ঞীন 

৩, ভ্রাণবিজ্ঞান ৪. জিহ্বা 2 ৫, কাঁয়বিজ্ঞান এবং 

মনোবিজ্ঞান । 

বাব অন্নসাবে চিত্তবীথি হল £ ৯, চাবি ২. শ্রোত্রদ্বারবীথি 
৩" জ্রীণদ্ধারবীথি ৪. জিহ্বাছারবীথি ৫. কায়দ্বাববীথি এবং 

১) বান্ত, দ্বারা, আলঘ্বন পূর্বে বণিত হয়েছে তবে শশী ভাগ করায় 
এখানে পুনকুক্তি হল। 

২7 গ্রৃতিসন্ধি, ভবান্ক, হ্যুতি। 



১. বীথি সংগ্রহ বিভাগ ১৮৫ 

৬, মনোদারবীথি এবং অথবা “বিজ্ঞান' অনুসাঁবে বলা যেতে 

পাঁবে £ ১, চক্ষুবিজ্ঞানবীথি ২. শ্রোত্রবিজ্ঞীন-বীঘি ৩. ভ্রাণবিজ্ঞীন- 
কীথি ৪. জিহ্বাবিজ্ঞানবীধি ৫. কায়ধিজ্ঞানবীথি এবং 

৬. মন্বেবিজ্ঞানবীঘি ৷ এবপে দ্বাবোৎপন্নবীঘি এবং বিজ্ঞানোৎপন্ন- 

বীথি সম্বন্বযুক্ত। 
৩. ছয় আকাবে বিষয়ে উৎপতি বা উপস্থিতি স্পৃষ্টতা অনসাধে 

এবপ বুঝতে হবে ₹- | 
অ. পঞ্চ-ইন্ট্রিয ঘধাবে-২১, অতিবৃহৎ ২. বৃইধ, ৩. পবিত্ত 

(কষুত্র, তুচ্ছ) ৪. অভিপরিভ্ত ( অতি ক্ষুত্র )। 
আ. মনোদাবে :--৫. বিভূত ( পরিফাব, স্বচ্ছ) 

৬ অবিভূত ( অপরিষীর, অস্বচ্ছ )। 

কিপ্রকাবে আলম্বনেব তীব্রতা বুঝতে হয়? 
চিত্তেব উৎপতি, স্থিতি এবং ভঙ্গক্ষণ, এই তিন ক্ষণে এক 

চিতক্ষণ হয়। বপালম্বন এপ সতের চিত্তক্ষণ ব্যাঁপিয়া এক 

( পঞ্চদবারিক ) চিত্তবীথিতে বিদ্কমান থাকে (ইহা বপালম্বনেব 
আধু)। 

এক বা-একাধিক চিত্তক্ষণ বিগত হওয়াব পৰ স্থিতি অবস্থা প্রাপ্ত 

হলেই পঞ্চালম্বনেৰ যে কোন এক আলম্বন, পঞ্চদ্বারের যথোচিত দ্বাৰে 
উপস্থিত হয়। স্ুৃতবাং চিত্তবীথি (8) পর্যটন প্রণালী এবপে 
প্রবাহিত হয় £- 

ৃষ্টাপ্তন্ববপ বলা যাক ঃ এক দৃশ্যমান আলম্বন এক চিত্তক্র্ণের 
(১) জন্ত প্রবাহিত হযে চক্ষুদ্বারে উপস্থিত হয়। তখন একচিতক্ষণ 
ভবাঙ্গ চলনে (২) এবং একচিভক্ষণ ভবাজ উপচ্ছেদে (৩) অতিবাহিত 
হয। তৎপর পঞ্চদ্বাবাবর্তনচিত্ত ( এখানে চক্ষুদ্বাবাবর্তন চি) আবতিত 
হয়ে উৎপন্ন হষ (৪) এবং সেই বপাঁলম্বনকে দেখতে পেষে' অন্তথিত 
হ্য। 

তারপব নিম্ন চিত্তক্ষণ ক্রমপর্যাযে উৎপন্ন হয় ও বিনাশ হ্য £-- 
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(৫) বপালম্বনকে দেখে চক্ষুবিজ্ঞানঃ (৬) প্রতিগ্রহণ কৰে সম্প্রতীচ্ছন 
চিত, (৭) পবীক্ষা করে সম্তীরণ চিত্ত, ৮৮) ব্যবস্থা করে 
ব্যবস্থাপন চিত্ত (উৎপন্ন হয এবং বিনাশ হয়)। তাঁবপৰ ২৯ 

কামাবচব জবন চিত্তের মধ্যে যেইটি সুবিধা পাঁয় সেইটি সাধারণতঃ 
সাত চিত্তক্ষণ জবিত হয় (৯--১৫)। জবন চিত্েব আশু বিপাক 

স্বরূপ “তদালম্বন-বিপাক-চি্' প্রবাহিত হতে থাকে (১৬--১৭) এবং 
ভবাঙ্গে পতিত হয়। রী 

এ পর্যন্ত সতেব চিত্রক্ষণ বণিত হল ২--যথা”” 
বীথি-চিত্বোৎপত্তিতে ১৪ চিত্তক্ষণ 

ভবাজ চলনে ২ চিত্তুক্ষণ 
অতীত ভবাঁঙ্গে ১ চিত্তক্ষণ 

১৭ ০. 

এবপ আলম্বনকে অতি-মহদালস্বন ( অতি বৃহৎ) বলা হঘ। 
ছুই বা তিন চিত্ক্ষণ অতীত হদীর পব যে আলম্বন চক্ষু 

বা মনোঁদ্বাবে উপস্থিত হয়। তবে এই বিলম্ঘ হেতু জবন স্থানেই 
ভবাঙ্গে পতিত হয়; তদালম্বন পর্বন্ত বেঁচে থাকতে পীরে না, এপ 

আলম্বনকে মহাঁদালন্বন ( বৃহৎ ) বলা হঘ। 
চাঁর থেকে আট বা নয় চিত্তক্ষণ অতীত হবাঁব পব যে আলম্বন 

চক্ষু বা মনোদাবে উপস্থিত হয়, জবন-চিত্ত উৎপন্ন হবাৰ অবকাশ 
হয় না, কেবল ব্যবস্থাপন-ন্থটনে চিত্ত ছুই বা তিন চিত্তক্ষণ পুনঃ পুনঃ 
(প্রবর্তিত) হয় ইহা পরিস্ত ( ক্ষুদ্র) আলম্বন। 

_ দশথেকে চৌদ্দবা পনর চিত্তক্ষণ অতীত হবাব পর ঘে 
(নিকদ্বোন্ুখ ) আলম্বন চক্ষু বা মনোদ্বাবে উপস্থিত হয় এবং 
ব্যবস্থাপন স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই ভবাঙ্ষে পতিত হয় তাকে অতি- 
পবিভ্ত (অতি-ন্ুত্র ) আলম্বন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ভবাঙ্গ প্রবাহে 
কম্পন উখ্িত হয় মাত্র, বীথিচিত্ত উৎপন্ন হয় না । 
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চক্ষু্বাবে যে প্রকারে আলম্বন উপস্থিত হয় সে প্রকারে ভৌত্র-আ৭ 

জিহ্বা-কাষদাবেও একই প্রকারে আলম্বন উপস্থিত হয়। তাঁ 

এবপেই জাতব্য। 

পঞ্চদারে যথীক্রমে চাঁর প্রকারে যে আঁলম্বন উপস্থিত হয় তা 

এবপে জীনা প্রয়োজন :__ 

১, ভদালন্বন স্থানে কীথিচিত্ব শেষ হয়ঃ 

২, জবনস্থ্ানে বীঘিচিপ্ত শেষ হয, 

" ও, ব্যবস্থাঁপন স্থানে বীথিচিত্ত শেষ হয, 

৪. নিক্ষল বীঘি। 

৪: পঞ্চঘার বীঘিচিত্তে সাত প্রকার কৃত্যৎ সম্পাদিত হয। 

চিত্বোৎপত্তি অনুসারে ইহা। চৌদ্াক্ষণ স্থিত হয়। পঞ্চঘাবে সর্বমোট 

চযান্নঃ গ্রকার চিত উৎপন্ন হয 

এ পর্যস্ত বীথি-চিতোংপত্তি বিধয বণিত হল। 

ব্যাথা: * 

(২) বীথি, বি+ই ধাতু নিম্পন্) গমন কবা। এ 

শবেব অর্থ হল পথ বা সডক কিন্তু এখানে “পবম্পবা” অর্থে ব্যবস্বত 
হযেছে। এক চিত্তবীথি কয়েক চিত্তক্ষণ দ্বাবা গঠিত এবং এক 
চিত্রক্গণকে কখনও চিত্তবীথি বল! হয না। 

(৩) বিস্যপ পবভী--অর্থকথাব ব্যাখ্যা হল--ইন্ড্রিদ্ধারে 

আলম্বন উপস্থাপন বা আলম্বন উপস্থাপনে চিতবৌৎপত্তি। “বিসষং 
দ্বাবেনু, বিসযেনু চ চিন্তীনং পবন্তেতি )1 

৩। যথা ১. আবর্তন ২. পঞ্চবিজ্ঞান ৩.. স্প্রতীচ্ছন ৪. সম্ভীরণ 

৫ জবন ( ৭ চিত্তক্ষণ ) এবং. ৭, তদালম্বন। জবন ৭+তদালম্বন 

২+১৭০১+১+১+১৭১৪। রঃ 

৪1 পঞ্চদারে উৎপন্ন সকল কামীবচর চিত্ত যথা! ১২ অকুশল +-১৮ 
অহ্তেক+২৪মহাকুশল-বিপাক-জ্িস্বাচিন্ত ১২+১৮+২৪-৫৪)। 
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গ্রন্থকার প্রথম ব্যাখ্যাই সমর্থন করেন । 
(৪) চিন্বীথি £ অভিধর্ম অন্থদাবে এমন কোন ক্ষণ নেই যে 

সময় আমবা কায়িক বা মানসিক আলম্বন বা বিষয়কে কেন্দ্র কবে 

কোন না কোন প্রকার চিত্তোৎপত্তি অন্নভব করি না। এ প্রকার, 

চিত্তোৎপত্তিব সময়সীম। এক চিন্তক্ষণ। মনুষ্য জ্ঞান-দীম। দাবা একপ 
চিন্তক্ষণেব পরম্পবাক্রম (উৎপত্তি) ভ্রুততা হৃদয়ঙগম কৰা অসাধ্য। 
পালি সাহিত্য বলে -এক বিদ্যুৎ প্রবাহেব স্থিতিকালে বা! একবাব 

চোঁখেব পলক ফেলা কালে কোটি-কোটি চিন্তক্ষণেব উৎপত্তি ও বিনাশ 
. হতে পারে। 

প্রত্যেক চিত্তক্ষণ তিন অন্ুক্ষণ দ্বাব! গঠিত। তা" হল £--উপপাদ 
-(উৎপত্তি ), ঠিতি (স্থিতি বা বৃদ্ধি), এবং ভঙ্গ (অন্তধ্ণান বা 
বিনাশ )। 

জন্ম, জব! এবং মৃত্যু উক্ত তিন অবস্থাকে সুচিত কবে ) জন্ম এবং - 

সৃত্যুর মধ্যকালীন সময়কে জ্রা বল। হয়। 

এক চিত্ক্ষণেব অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরবর্তাঁ চিত্ুক্ষণেব 
উৎপত্তি স্তব সুচনা কবে। এরপে প্রতিটি চিত্তের সকল সুপ্ত ফলদায়ক 

সাক্তি একই সময়ে পববর্তাঁ চিন্তে প্রেবিত হয়। স্মুভবাং প্রচলিত 
_ চিত্তশ্রোত নদীর আোতের স্তায় কোন প্রকাব বাঁধা প্রাপ্ত না হয়ে 
_নিবস্তব প্রবাহিত হতে থাকে। 

যখন কোন বপালম্বন পঞ্চঘাবের কোন এক দ্বারমাধ্যমে চিত্তে 

উপস্থাপিত হয় তখন একটির থেকে অপরটির প্রতি যথাক্রমে একরূপ 
“নিয়মে পবিচালিত বহু পৃথক চিত্তক্ষণ শ্রেণী উৎপত্তিকে চিত্ক্ষণ 
চিন্তবীথি বলা হয়। এই একবপ পরিচালিত নিয়মকে চিন্ত নিয়ম 
বলা হয়। নিয়মান্ুসারে যে কোন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে একটি রূপা- 

- লম্বনের পূর্ণ অনুভূতির জন্য এরূপ ১৭ চিত্তক্ণণ অতিবাহিত হয়। 
একারণে চিত্তে বূপাঁল্বনের স্থিতিক্ষণ নিদ্ধীবণ করা হয়েছে ১৭ চিত্তক্ষণ 
নাত্র। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এক বপালম্বন অন্য চিতক্ষণ 
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উৎপাদন কবে নিজে ধ্বংস হয। -এক্ষেত্রে প্রথম ক্ষণকে উপংপাদ 
(উৎপত্তি ), অন্ত্যক্ষণকে ভঙ্গ (ধ্বংস ) এবং মধ্যস্থ ১৫ ক্ষণকে জবা বা 

বৃদ্ধি (জবা বা স্থিতি বল! হয। 
নিষমানুসারে বখন কোন এক দ্বার মাধ্যমে কোন আলম্বন চিত্তে 

উপস্থিত হয তখন জীবন প্রবাহে ( ভবাঙ্গেব ) এক চিত্তক্ষণ অতিক্রম 

হয়। ইহাকে অতীত ভবাঙ্গ বল! হয়। তাঁবপর পববর্তাঁ চিত্তবীথি 
বাঁধাহীন ভাবে ১৬ চিত্তক্ষণেব জন্য প্রবাহিত হয়। এবপে উপস্থাপিত 
আলম্বনকে “অতি-বৃহদীলম্বন' বল! হয় । 

যদি চিত্তবীঘি জবন স্থানে প্রবতিত হওয়া পব ধ্বংস হয় এবং 
ছুই তদালম্বন চিতক্ষণ পর্যবসিত হতে পাঁবে না তখন সে বপালম্বনকে 

“বৃহদালম্বন' বলা হয়। 

কোন কোন সমষ চিভ্তবীথি ৭ চিভক্গণ অতিবাহিত হওয়াব পব 

ব্যবস্থাপন স্থানে ধ্বংস হয এবং জবন উৎপন্ন কবতে পাবে না তখন " 

সেই বপ আলম্বনকে '্ষুদ্র' বলা হয়। 

ষখন কোন আলম্বন চিত্তে প্রবেশ কবে কেবলমাত্র ভবাঙ্গে আবর্তন 
" স্থষ্টি.করে, সেরূপ বপালম্বনকে “অতি ক্ষুদ্র বল! হয়। " ূ 

যখন অতিবৃহদালম্বন এবং বৃহদালম্বন পঞ্চদার মাধ্যমে উৎপন্ন হয 

এবং পরবর্তাঁ সময়ে মনোদবাবে প্রতিভাত হয অথবা! যখন এক চিত্তবীথি 
মনোদ্বার মাধ্যমে উৎপন হয়ে তদাঁলম্বন স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ 

করে তখন সেই আঁলম্বনকে বিভূত (ন্চ্ছ বা পবিষ্কার ) আলম্বন 
বলা হয। 

যখন এক চিত্তবীথি মনোদাবে উৎপন্ন হযে জবন স্থানে ভঙ্গ হয 
তখন সেই আলম্বনকে অবিভূত ( অস্চ্ছ-অপবিষীব ) বলা 
হ্য। ৃ | 

ৃষ্টাস্ত স্ববপ বলা যাক £--এক ব্যক্তি বাত্রিকালে নির্দেঘ আকাঁশে 
উজ্জল চাঁদ দেখল এবং একই সময়ে চারদিকের তারকাবাশিব ক্ষীণ 
দৃশ্ও তাঁব চোখে পডল। সে' তার মনোযোগ াঁদের দিকেই নিক্ষেপ 
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কবেছিল কিন্তু সে চারুদ্রিকের তারার দৃষ্ঠ অবহেলা! কবতে পাবেনি। 
এক্ষেত্রে চন্দ্র দর্শনই 'অতিবৃহ্দালম্ঘন'এবং তাঁরার দৃশ্ঠ দর্শন “ক্ষুদ্রালম্বন” 
এখানে চাঁদ এবং তার! পৃথক পৃথক ক্ষণে দর্শন কবা হয়েছে । অভিধর্ম 

অন্ুসাঁবে ইহা বল! সত্য নয় যে তাবাঁকে অবচেতন মন দ্বার! দর্শন কর! 

হয়েছে এবং টদকে চেতন মন দ্বার! দর্শন কর! হয়েছে। 

মনোদ্বারে বীথি-চিত্তপ-পবস্তিনধো 

৫ মনোদাবে পন যদি বিভূতমালম্বনং আঁপাঁথং আগচ্ছতি, ততো 
পবং ভবঙ্গ-চলন-মনোদ্বাবাবজ জন-জবনাবসানে তদীবম্মণপাকানি 

পবত্তস্তি। ততো! পবং ভবঙ্গপাতো। 
অভিভূতে পনালম্বনে জবনাঁবসানে ভবঙ্গপাতো” ব হোতি। নথি 

তদালম্বন্থপ পাদো”তি । 

৬. কীঘিটিভাঁনি তীন” এব চিভ্প-পাঁদা দসেবিতা, 

বিখারেন পন" ত্রথেকচত্তালীম বিভাবষে। 

অয়ংএখ পরিভ-জবনবাবো । 

কামাবচর মনোদার-বীখি 

৫. মনোদারে বিভূত (স্পষ্ট) আলম্বন উপস্থিত হলে ভবাঙ্গ 
শোতে কম্পন আরম্ভ হয়। তাঁবপর মনোছাবাবর্তন চিত্ত জবন চিভ 

এলং তদালম্বন চিত্ত উৎপন্ন হয়ে চিত্ত পুনঃ ভবাঙ্গ আোতে পতিত হয়। 
যদি আলম্বন অবিভূত ( অস্পুষ্ট ) হয় তবে জবন স্থানেব পবই চিত্ত 
ভবাঙ্গ আঁতে পতিত হয়; তদালন্বন বিপাক উৎপন্ন হয় নাঁ। - 

। ৬, মনোঘ্ারবীথি চিতেব তিন কৃত্য এবং চিতোৎপভি 
. অনুলাবে তা দশৎ চিতক্ষণ ধারণ কবে বপে বর্ণিত হয়েছে। . 

৫1 যথা ১. মনোদ্বারাঁবতনঃ জবন এবং তদালম্বন। যখন ৭ জবন 

এবং ২ ত্দালম্বনকে পৃথক করে ধরা হয় তখন সর্বমোট চিত্তক্ষণ 
দাড়ায় দশ। টু 
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এবাব ৪১৬ প্রকার মনোদীবিক চিত্তে বিষষ আলোচনা কব 

হবে। , 
অপপনা--বীথিচিত্তপপবস্তিনঝো “ 

: ৭ অপপনাজবনবাবে পন বিভূতাবিভূতভেদে। নথি। তথা 
তদীলম্বনুপ পাঁদো চ। 

তথ হি ঞাঁণসম্পযুত্ত কামাবচবজবনানং অট্ঠন্নং অঞ২তবস্মিং 

পরিকম্মুপচাবান্থলোমগোত্রভৃনামেন চতুক্থভ্*ং তিক্খভুং এব 

যথাকৃকমং উপপজিত্বা নিকদধে তদানলম্বনং, এব যরারহং চতুখং 

পঞ্জমং বা ছবকীসতি মহগ গতলোকুত্তবজবনেস্থু যথাভিনীহারবসেন 
যং কিঞ্চি জবনং অপ পনাকীথিমোতবতি। তে! পবং অপপনাবসানে 
ভবঙ্গপাঁতে”ব হোতি। 

তথ সৌমনস্সহগত জবনানঃ অন্তবং অপপন1” পি সোমনস্সসহগতা 
ৰ পাটিকঙ্থিতববা। উপেক্খাসহগত জবনানস্তবং উপেক্থাসহগতা*ব। 
তথাপি কুসলজবনানভ্তবং কুসলজবনং চ* এব হেট্ঠিমঞ্চ 
ফলতধমপ পেতি। 'ক্রিষাজবনানস্তবং ক্রিয়াজবনং অবহভফলং 
চ অপংপেতি। | ৃ 

৮" দ্বভিংস সুখপুঞ্এওম্হা ঘাদসৌপেক্থকা৷ পবং 
নুখিত-ত্রিয়তো অটঠ ছ সম্তোস্তি উপেকখকা । 
পুথুজ জনান সেক খানং কামপুঞ ঞাঁতিহেতুতে| 

তিহেতুকা মক্ক্রিয়তো। বীতবাগীনং অপ পনা। 

অয়ং এখ মনোদারে বীথিচিভ,প পবস্তিনযো | 

অর্গণা-জবন চিত্তবীথি 
৯: অর্পণা৫ জবন চিত্তে বিভূত €*পষ্ট ) এবং অবিভূত (অষ্পষ্ট ) * 

আলম্বন ভেদ নেই। € বিভূত আলম্বনেই কেবল অর্পণা উৎপন্ন হয় ) 

৬1 পূর্বোক্ত €৪_১৩ ( দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান ১৭4 সম্পটিচ্ছন ২ এবং 
পঞ্চদ্বারাবর্তন ১)**৪১ 
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তাই এই অর্পণা চিতবীথি সমূহে. তদালম্বনও উৎপন্ন হয় না। এক্ষেত্রে 
আট প্রকাব জ্ঞানসন্প্রযুক্ত কামাবচর জবনেব যে কোন একটি তিন ব 

চার চিত্তক্ষণেব জন্য অর্থাৎ যথাক্রমে পবিকর্ম, উপচার, অন্থুলোম 
এবং গোত্রভু বপে উৎপন্ন ও নিকদ্ধ হয়। তাদের নিকদ্ধ 
হওয়ার অব্যবহিত পব অর্থাৎ চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তক্ষণে সেই 

চভূর্ঘ এবং পঞ্চম ক্ষণেই ২৬ প্রকাব মহদ্গত ও লোৌকোত্বর জবন- 
চিত্তেব মধ্যে যে কৌন একটি যথাগৃহীত নিমিত্তানুসাবে অর্পশাবীঘিতে, 
অবতবণ করে। তারপর অর্থণৎ ৪র্থ ও ৫ম চিত্তক্ষণের পব অর্পণীব 
অবসাঁনে চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়। (তখন তদালম্বন উৎপত্িৰ অবসব 

থাকে না)। রর 

_.. এখানে দৌমনস্ত সহগত জবনেব অনস্তরে সৌমনস্ত অর্পণাই 
প্রত্যাশা করা যায় এবং উপেক্ষা সহগত জবনের অনন্তরে উপেক্ষা 
সহগত অর্পণাই প্রত্যাশিত । | ৮ 

এখানেও কুশল জবনেব ফল স্ববূপ কুশল জবন এবং চাঁব ফলের 
মধ্যে (অহ্ন্ব ব্যতীত) অপব ফলত্রধ (ক্রোতাপত্তি, সকৃদাঁগামী, 
অনাগামীত্ব ফল) আশ! করা যায়৷ ক্রিয়া জবনের অনস্তবে ক্রিয়াজবন। 
এবং অহর্ফল আশা! কব যায়। | 

৮. (ত্রিহেতৃক ) (৬) ন্ুখ-পুণ্যচিত্তের পর (৭) বত্রিশ প্রকার 
অর্পণা জবন, ( ভ্রিহেতুক ) উপেক্ষ। সহগত পুণ্যচিত্তের পর বার প্রকার 
অর্পণ! জবন (৯), (ত্রিহেতুক ) সুখ ক্রিয়। চিত্তেব পর আট প্রকার 
অর্পণা জবন (১০) এবং (ত্রিহেতুক) সুখ ক্রিয়া চিত্তের পর ছয় 
প্রকার অর্গণা (১১) উৎপন্ন হয় । 

' শৈক্ষ্য ও পুথগ জনের নিকট ত্রিহেতুক কামাবচব পুণ্য চিত্বের পর 
অর্পণ! উৎপন্ন হয় কিন্তু অহতের নিকট ত্রিহেতুক কামাবচর ক্রিয়া 
চিত্তের পর'অর্পণা জাগ্রত হয়। 

এ পর্যন্ত মনোারিক চিত্তবীথির উৎপত্তি নিষুম বর্দিত হল। 
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ব্যখ্যা 2 

(0, অপপনা_অর্পণা,%রি খাতু নিষ্পন্, গমন কবা। ইহা 
অভিধর্সের একটি বিরল পালি শব । 

ভদস্ত বুদ্ধঘাষ “অপ্পনার” এবপ ব্যাখ্যা করেছেন £ একাগ্র চিত 

আলম্বনে (আরম্মণে ) স্থাপন কর। (একগগং চিন্বং আরমঅণে 
অপপেস্তি )। 

অপ্পনা একটি ধ্যানাঙ্র য! বিতর্কের ( বিতকৃক ) বা প্রাথমিক 
চিত্ত নিবেশের অতি-বধিত অবস্থা । 

যোগী তার চরিত্রানুযাষী একটি ধ্যেষ বিষয় ( কর্মস্থান ) গ্রহণ 

করে ধ্যান বর্ধন কবেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বণিত উপায়ে ধ্যান 

কালে তিনি প্রথম ধ্যান স্তর লাভ করতে সমর্থ হন। 

তখন চিত্তবীথি এবপে প্রবাহিত হয-_ 
মনোদাবাবর্তন পরিকর্ম উপচাব অন্ুলোম গোত্র 

৮ ৮ ৮ ১ ৯ 

অর্গনা 
৯ 

আলম্বন ছার! প্রভাবিত -হযে মনোছারাবর্তন চিত্ত জবন স্তরের 

পূর্বে আবতিত হয়ে চিত্ত পাপে প্রবেশ করে। অর্পণ জবনবীথিব 
প্রথম বিতর্ক চিত্তক্ষণকে প্রিকর্ম বল! হয কারণ ইহা মহদৃগত-বা 
লোকোত্তর প্রভৃতি উচ্চতর চিত্তোৎপত্তির প্রস্ততি স্থান। ইহার 

পরবতী চিত্তক্ষণকে উপচার বলা হয়। ইহাকে উপচার বলার কারণ, 
হল ইহ। (উক্ত) উচ্চতর চিত্তের অতি সমীপবর্তা। সাধারণতঃ এই ছুই 
চিত্তক্ষণ র্গণা জবন বীঘিব প্রান্তে উৎপন্ন হয় কিন্ত যদি 
যোগী উন্নত পুণ্যবান ব্যক্তি হন তখন তার নিকট পবিকর্সক্ষণ ব্যতীত 
উপচারক্ষণ উৎপন্ন হয । 

তৃতীষ চিত্তদ্ণকে অন্নুলোম বলা হয কারণ ইহা পূর্ববর্তী চিভক্ষণের 
সঙ্গে এবং পরবর্তী গোল্রনথ চিত্তক্ষণেব মধ্যে এক্য বজায রেখে উৎপন্ন 

১৩ 
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হয়। গোত্রভু অর্থে সাধারণত কামাবচব গোত্র অভিক্রম কর। বুঝায় 
অথবা মহ্দ্গত গোত্রে উন্নয়নকে বুঝায়া গোত্রভু চিত্তক্ষণের 

অব্যবহিত পৰ অর্পণ ধ্যান চিত্তক্ষণ উৎপন হয়। নিবিভ একা গ্রতা 

( অর্পণ ) এই উন্নত মানপিক স্তরে লাভ হয় । 

প্রাথমিক চিত্তক্ষণগুলিতে যে অপূর্ণ ধ্যান লাভ হয তাকে উপচাঁর 

সমাধি (দৃর্ণ একাগ্রতার সমীপবর্তী ) বল! হয । 
পৃথগজন বা শৈক্ষেব নিকট জ্ঞানসন্প্রযুক্ত চার কামাবচর কুশল 

জবনের কোন এক জবন প্রাথমিক অর্পণ! চিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হযু। 
যাবা অসেখ (অহ) তাদের নিকট ভ্ঞানসম্প্রুক্ত চাব কামাবচর ক্রয়] 
জবনের এক জবন উৎপন্ন হয । 

লোকোঁত্তব অর্পণ! জবন্বীথি এরূপে উৎপন্ন হয় 

১ ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সি 

পরিকর্ম উপচাব অন্থুলোম গোত্রভু মার্গ ফল ফল 

১৯৫ ৮ ৮ ৮ ১১৯৮ % 

এই চিত্তবীথিতে পরিকর্ম উৎপন্ন হতেও পাবে, নাও হতে পারে। 

গূর্বে বলা ' হযেছে ইহ! ব্যক্তির পুণ্য শক্তির উপর নির্ভর করে। 
এখানে গোত্রভু অর্থে পুথগজন গোত্র থেকে লোকোত্তর গোত্রে 

উন্নয়নকে বুঝাচ্ছে। 
চার জ্ঞানসম্প্রধুক্ত কামাবচর কুশল জবনের এক জবন এ সকল 

প্রাথমিক স্তরে উৎপন্ন হয়। প্রথম তিন চিত্তক্ষণের আলম্বন লোকীয় 

বা লৌকিক কিন্তু গোত্রভূর আলম্বন লোকোত্তর নির্ধাণ। তৎসন্বেও এই 
উন্নত চিত্তক্ষণ সকল প্রকার আঁবিলভা ধ্বংস কবতে অসমর্থ। তদনভ্তুর 

যে মার্গ চিত্ত উৎপন্ন হয় তাতে কেবল নির্ধাণ দর্শন হয় না, সে সঙ্গে 

সকল আঁবিলভাবত্ত ধ্বংস হয়। ইহা! হুদযঙ্জম কর) উচিত্ত যে মার্গ 

চিত্ত কেবল একবার মাত্র উৎপন্ন হধ। মার্গ চিত্ত উৎপত্তির তৎপরক্ষণে 

ছুই ফল-চিত্তক্ষণ উৎপর হঘ অবশ্য“যদি পূর্বে পরিকর্ম উৎপন্ন হয়ে 
থাকে । তা" নাহলে তিন ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়। 
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দ্বিতীষ, তৃতীয়, চতুর্থ বিমুক্তিস্তরে__চতুর্থ চিত্তত্ষণকে “বোদান' 

বলা হয় ( ত। গ্রোত্রভূ নব)। “বোদান” অর্থে নির্মলভাসাধন বুঝা । 

মদদ পরিবর্ম চিত্তক্ষণ পূর্বে উৎপন্ন হবে “বোদান' চিত্তপ্মণ চতুর্থ চিত্তক্ষণ 

রূপে উৎপন্ন হয় অন্যায় তৃতীয় চিত্তক্ষণ বপে উৎপন্ন হয় । 

চার লোকোত্বর মার্গেব প্রত্যেকটি জীবন প্রবর্তন কালে মাত্র 

একবার কবে উংপন্ন হয়৷ কিন্তু যোগী ফলচ্ত্ত অবিচ্ছিন্নভাবে একদিন 

ব্যাপিযাও অনুভব কবতে পাবেন। 

ক্রমোন্নত তিন ফলস্তর যথা আ্োতাপত্বি, সবৃদাগামী ও 
অনাগামী ফল চিত্তের পুর্বে একবার কুশল জবন উৎপন্ন হয। যখন 

কোন ব্যক্তি অহতুফলে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তব অব্যবহিত পূর্ববর্তী 

জবন হবে-ন্রিয়্া জবন, কারণ অহৎগ্ণণ অসেখ ( অশৈক্ষ্য ) তাই 

তার। কুশল জবন অনুভব করেন না (বা তাদের নিকট উৎপন্ন 
হয না) | ৃ ৮ 

(৬) তিহেতু ক-ত্রিহেতুকঃ তিন হেতুদ্বার। প্রভাবিত, যথা অলোভ, 
অছেষঃ অমোহ (প্রজ্ঞা) । 

(৭) ছুই প্রকার সৌমনস্য সহগত জ্ঞান কামাবচর 
চিত্ত । 

(৮) বথা ৪ বপ ধ্যান এবং ২৮ ( ৭৯৪) লোকোত্র ধ্যান। 
এখানে অহত্ব ফল এবং ক্রিষা অন্তভূক্তি নয়ু। 

(৯) এক পঞ্চম বপধ্যান +চার.অবপ ধ্যান+সাত লোকোত্র 

পঞ্চম ধ্যান। 

(১০) যথা প্রথম চাঁব বপধ্যান+ প্রথম চাব অহ'ত্ব ফল ধ্যান। 
(১১) এক পঞ্চম বপধ্যান+চাঁর অবপধ্যান+এক পঞ্চম অহত্ফল 

ধ্যান। 

ভদীরম্মণনিঘমেো। 
৯. সব্বথাপি পন এখ অনিট্ঠে আরম ণে অকুনলবিপাকান্ 

এব পঞ্চবিএঞাণমস্পটিচছনমন্তীবণতদারম মণানি, ইটঠে 
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কুসলবিপাকানি, অতি' ইট্ঠে পন সোমনস্সসহগতাঁন* এব 
সন্তীরণতদারমঅণানি | 

তথ” পি সোমনসসলহগতক্রিয়াজবনাবসানে সৌমনস্সহগতান্ঃ 

এব তদারমম্ণানি ভবস্তি। উপেক্থাসহগতক্রিযাজবনাবসানে 
চ উপেক্খাসহগতান্” এব হোস্তি। 

দৌমনস_অসহগতজবনীবসানে চ পন তদারম্মণাঁনি চ” এব ভবজ্গানি 
চ উপেক্থাসহগতং এব ভবস্তি। তত্মা যদি সোমনস্স-পটিসদ্ধি- 

কস্ম দোমনস্সসহগতঞ্জবনাবসানে তদাবমমণসম্ভবো নথি, তদা 
অঞ্ঞং কিঞ্চি পরিচিতপুব্বং পরিত্তারমমণমারব্ভ উপেক্খাসহগত্ত- 

সম্ভীরণং উপ পজজতি। তমনস্তরিত্ব। ভবঙ্গপাঁতো॥ ব হোতী+ তিপি বস্তি 
আচরিমা!। তথ! কামাবচরজবনাবসানে কামাবচরসত্তানং কামাবচর- 

ধন্মেন্ব' এব আরম্মণভূতেম্থ তদারম.মণং ইচছতী"তি। 
১০, কামে জবনসত্তারম্মণানং নিষমে সতি 

বিভূতে তি মহস্তে/চ তদাবম.মণমীরিতং । 
অবুং এখ তদারম্মণনিষমো | 

তদালম্বন-নিয়ম 

৯, যদি পঞ্চ-ইন্দ্রিযদ্বার এবং মনোদ্বারের কোন আলম্বন (১২) 
অমনোজ্ঞ (অমনোরম ) হয় তবে তা৷ অতীত অকুশল কর্মের বিপাক 

পঞ্চ বিজ্ঞানে, সম্প্রতীচ্ছে, সম্তীবণে, তদালন্বনে ফল প্রদান কবে, 

এবং যদ্দি তা মনোজ্ঞ ( মনোরম ) হয় তবে তা অতীত কুশল কর্মের 

বিপাক, যদি আলম্বন অত্যন্ত মনোরম হয তবে সন্তীরণ এবং 

তদালঘ্বন সৌমনস্য সহগত হয়। এন্প বিপাকে সৌমনপ্য সহগত 
ক্রি! জবনের অবসানে তদালম্বনও সৌমনস্য সহগত হব অথবা ক্রিয়া 

অবন যদি উপেক্ষা সহগত হয ভবে তৎপরবর্তা তদালম্বন ক্ষণও উপেক্ষা 

সহগত হয়ে থাকে । অথব1! জবন যদি দৌর্মনস্য সহগত হয় তবে 
তদালম্বন চিত্ৃক্ষণ এবং ভবাঙ সমূহ উভযুই.উপেক্ষা সহগত হবে থাকে। 

সে কারণে ধার -প্রতিসন্ধি চিত্ত সৌমনস্ত সহগত তার দৌর্মনস্য 
সহগত জবন[বসানে যখন তদালম্বন” উৎপন্ন হয় না তখন তৎস্থানে 
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পূর্বসঞ্চিত পরিস্তালগ্বন (৫৪ প্রকার কামাবচৰ চিত্তও ২৮ বপ) 

অবলম্বন করে উপেক্ষা সহগত- সম্তীবরণ চিত্ত উৎপন্ন হয । আচার্ষগণ 

বলেনতংপরক্ষণেই চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয। অনুবপভাবে তাবা আরও 

বলেন কেবল কামাবচর জবনাবসানে (পরিত্ত জবন ) কামলোকের 

ঈত্ত্গণের জন্য কামাবচর আলম্বনেই তদালম্বন আশা কবা বাষ'। 

১০ তারা! বলেন £ কামলোঁকচিত্তে এবং কাম্জবনাব্সানে 

আলম্বন যদি বিভূত এবং অতি মহৎ হয তখন ইহা নিশ্চিত 
যে তদালম্বন উৎপন্ন হবেই । 

তদালন্বন নিষম এ পর্যন্ত বণিত হল। 

ব্যাথা +-.. 
(১২) আবম মণ--বিষ্ষ (আঁলম্বন) 3 আলম্বন মনৌজ্জ বা অমনোজ্ঞ 

হওয়া ব্যক্তিগত মানসিকতা উপর নির্ভব করে না, কিন্তু ইহ! নির্ভব 
করে আলম্বনের অন্তনিহিত প্রকৃতির উপর। বিপাক চিত্ত আলম্বন 

প্রভাবে যে দ্ধপে প্রভাবিত হয় তাঁকেই ব্যক্তির কুশল ব1 অকুশল 

কর্মের ফল বলা হয় । 

বুদ্ধদর্শন একজন অন্ত ধমমীবলম্বীর নিকট অমনোজ্ঞ বা বিরক্তিকর 
হতে পারে। তার জবন চিত্ত স্বাভাবিকভাবে অকুশল হবে। কিন্তু 
তাব উপেক্ষা সহগত কুশল চক্ষুবিজ্ঞান বিপাক পূর্বজশ্মকৃত কুল কর্ম 
দারা প্রভাবিত বলে. তা কুশল বিপাক। এই বিপাক ব্যক্তির ইচ্ছা 
ঘবাব৷ প্রভাবিত হযনি, ইহা কিন্ত অনিবার্ধ বিপাক বা ফল। 
অপরপক্ষে জবনবীথি ব্যক্তিব ইচ্ছা ছ্বাব৷ প্রভাবিত হয । 

দৃষ্টান্ত £ পুরীষ (মল) দর্শনে সাধাবণ কুকুরেব আনন্দ হয। এই 
আলম্বন সাধাবদত: অমনোজ্জ এবং অকুণল বিপাক কিন্ত ততপ্রভাবে 

জবনবীথি কুকুবেৰ পক্ষে কুশল হবে। তৎসহগত বেদনাও সুখদায়ক 
হবে। 

অমনে'জ আলম্বন দর্শনে যদিও অকুশল বিপাক উৎপন্ন হয, ভাব 
জবনবীথি কুশলাকুশল বণ্ধিত হয়। তৎসহগত বেদন! উপেক্ষা বেদন! 
হয় । 
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এখন যদি কোন অমনোজ্ঞ আলম্বন পঞ্চ-ইন্দ্রিযদ্াত্র ব1 মনোদ্বার 

মাধ্যমে উপস্থিত হয তখন ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, জন্প্রতীচ্ছ, সম্তীরণ, 

তদালম্বন ঘা তাদে স্বন্ব চিত্তবীঘিতে উৎপন্ন হয় তাঁব সবগুলিই অকুশল 
বিপাক । ভংসহগত বেদম! উপেক্ষা বেদন। হয়, কেবল কাস্ববিজ্ঞানের 

ক্ষেত্রে তা দুঃখ বেদন! হুয়। এই চিত্তদ্ষণগুলি কিন্তু পূর্বজন্মকৃত অকুশল 

কর্মেৰ অনিবার্ধ বিপাক । 

যদ্দি উপস্থিত ( পঞ্চ ইন্ড্রিষ ও মনোদ্বাব মাধ্যমে আগত ) আলম্বন 

মনোজ্ঞ হয় ভবে পুবেল্লেখিভ চিত্বপ্দণগুলিও কুশল বিপাক। 

এখানেও তৎসহগতভ বেদনা উপেক্ষা বেদনা হয কেবল কাধবিজ্ঞানের 

ক্ষেত্রে ত1 সুখ বেদনা হয়। এ সকল চিত্তক্ষণগুলি পৃব“জন্মকৃত কুশল 
কর্মের অনিবার্ধ বিপাক । 

যখন আলম্বন অতি-মনোজ্ঞ হয ভখন সম্ভীরণ ক্ষণেব বেদন। ভিন্ন 

হয় । ইহা! উপেক্ষা বেদন1 না হযে সৌমনস্য হয়। 
মৌমনন্য সহগত কামাবচর ক্রি! জবন যখন ভুদা ্বনে পর্যবসিত 

হয তখন তাও সৌমনস্য বেদনা সহগত হু । অনুরূপভাবে উপেক্ষা 
জবন উপেক্ষা তদালম্বনে পর্যবসিত হয় । 

নিয়মানুসারে পুর্ববস্তী জবনের পরবর্তী তদালস্বন একই প্রকাৰ 
হয্ব। লৌমনস্য সৌমনস্যকে অনুসরণ কবে এবং উপেক্ষা উপেক্ষাকে 
অনুদরণ করে । 

দৌর্সনস্য তদালম্বন যখন নেই, তখন দৌর্মনস্য সহগত জবনের 
কি অবস্থা হষ ? 

বদ্দি এক ব্যক্তির প্রতিসন্ধি চিত্ত সৌমনস্য সহগত হব এবং যদি 
জবনগুলি দৌর্সনস্য সহগত হয এবং যদি তদালম্বন উৎপন্ন হয় 

ত৷ উপেক্ষ। হগত হবে কিন্তু যদি তদালম্বন উৎপন্ন ন! হয তখন কৃত্য- 
বিহীন কোন সুবিধাজনক উপেক্ষা সম্ভীরণ এক চিত্ক্ষণেব জন্য, 
( মধ্যস্থবূপে ) উৎপন্ন হবে । এই সুবিধাজনক ূপে উৎপন্ন চিত্তক্ষণকে 
সাধাবণতঃ আগন্তক ভবাঙ্গ (আগন্তক ভবঙ্গ ) বল! হয় । এক্ষেত্রে 

জবন-আলম্বন এবং তদাঁলন্বন-আলম্বন একই প্রকাব হয। কিন্ত এই 
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বিশেষ ক্ষেত্রে আলন্বন ভিন্ন হয় । এই সম্তীরণেব আলম্বন অন্য এক 

কামাবচব বিষয থার সঙ্গে ব্যক্তি ইহজীবনে পূর্বপরিচিত। এই 

বিষষকে পরিত্ত (ক্ষুপ্র ) বলা হযু কারণ ইহা! বপ-অবপ-লোকোত্তর 

'আলম্বনের তুলনা নিম্ন শুরের । 

যদি প্রতিসন্ধিচিত্ত সৌমনপ্য সহগত নাহয তখন তদালম্বন 

চিত্ত উপেক্ষ। সহগত হয় এবং পরবর্তী ভবাঙ্গ চিত্তও তাই হয় । 
একথা স্মরণ বাখতে হবে যে তদালম্বন কেবলমাত্র কামাবচর 

সতগণের নিকট কামাবচর-জবনের শেষে কামাবচর অতি-তীব্র 

এবং স্বচ্ছ আলম্বনকে কেন্দ্র কবে উৎপন্ন হয়। 

জবননিষমে। 

১১, জবনেন্ু চ পরিত্বজবনবীঘিঘং কামাব্চব জবনানি সত্বক্থত্ং 

ছক্থভং'এব বা জবাস্তি। 

মন্দপপবস্তিযং পন মরণকালাদীন্থ পঞ্চবারং* এব। 
ভগৰতো পুন যমকপাটিহারিষকালাদীন্্ম লহুকপ্পবস্তিষং চত্তারি' 

পঞ্চ ব। পচ চবেক্খণচিন্তানি ভবস্তী”তি পি বদস্তি। | 
আদিকমূমিকস্স পন পঠমকপ-পনাষং মহগগতজবনানি, 

অতিঞ্ঞ্াজবনানি চ পববদ। পি একবারং এব জবস্তি। ততো! পবং 
ভবঙ্গপাতো। 

চত্তারে৷ পন মগুপপাঁদা একচিত্তকৃখণিকাঁ। ততো পরং দ্বে 
তীণি ফলচিত্তানি যথারহং উপ্পচ্জন্তি। তভো পরং ভব্গ- 
পাতো। 

নিরোধসমাপত্তিকালে ঘিক্খত্বং চতুরীরুপপজবনং জবতি। 
ভত্তো পরং নিবোধং ফুঁসতি ॥। বুট্ঠানকালে চ অনাগামিফলং বাঁ 
অরহভফলং বাঁ যথারহং একবাবং উপপজজিত্বা নিবোধে ভবঙ্গপাতোঠব 
হোতি। 

সব্থা+পি সমাপত্তিবীথিষং পন ভবঙ্গসোতো বিষ বীথিমিবমে। 
নীতি কত্বা বহ্নি পি লব্ভাস্তী,তি বেদিতব্বং। 
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১২. সত্বক্থক্তং পবিভ্তানি মগঞগাভিঞ্এগ সকিং মতা, 

অবমেপানি লভস্তি জবনানি বছুনি”্পি। 

অযং এ জবন-নিষমো। । 

জবন নিযুম (১৩) 

৯১, জবন চিত্ত সমুহের মধ্যে পবিভ্ত জবনবীথিতে কামাবচর 
জবন সাত ব। ছয় বার জাবত হয়। 

দুর্বল জবনবীথি এবং মৃত্যুর সময় ইত্যাদিতে পাঁচ বার জবিত হয়। 
আচার্ধণ বলেন £ ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক যুগ্মদ্ধি প্রদর্শন কালে এবং 

অনুপ কারণে যখন জবন প্রচলন দ্রুত হয় তখন চাঁব ব1! পাঁচ বাব 

মাত্র জবন চিত্ত জবিত হয় । 

আদ্বি-কম্সিগণের চিত্ত প্রথম ধ্যান কালে ( অর্পশায ), মহদৃগত 
জবনে এবং অভিজ্ঞা জবনে এক চিত্তক্ষণ মাত্র জবিত হয়ে ভবাঙ্গে 

পতিত হয়। 

চার মার্গ চিন্তেব উৎপত্তি এক এক চিত্রক্ষণেই হয়ে থাকে। 

তৎপর ছুই ব৷ তিন চিত্রক্ষণ ফলচিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয়। তারপব 

চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়। 

নিরোধ-সমাপত্তি ধ্যান কালে (১৪) চতুর্থ 'অবপ চিত্তের জবন 

ছুইবাঁর মীন্র জবিত হয়ে নিরোধে পতিত হয়। নিবোধ-সমাপত্তি 
থেকে উথান কালে অনাগামী ফলচিত্ত বা অহ্ত্ব ফলচিত্ত ব্যক্তি- 
বিশেষে একবার মাত্র উৎপন্ন হযে নিক্ুদ্ধ হয এবং তৎপর ভবাঙ্গে 
পতিত হয়। রি 

প্রতোক সমাপত্তি বীথিতে [ পাচ ধ্যান সমাপত্তি ও মার্গেব চার 
ফলসমাপত্তি (সম্যকরূপে প্রাপ্তিকালে)] ভবাঙ্গ শআ্োতের ন্যায় 
চিন্তবীথি নিষম নেই । ইহা প্রণিধানযোগ্য যে মহদ্গত এবং লোকাত্বর 
জবন বহ্ুবাঁব (৭ বারের অধিক ) উৎপন্ন হতে পারে। 

১২. ইহা! পবিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, আলম্বন ক্ষুদ্র হলে সাতবার 
চিত্তক্ষণ জবিত হয়, মার্স উৎপত্তি ও অভিজ্ঞা থেকে উনিকালে 
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একবার চিত্তক্গণ জবিত হষ এবং মহদ্গত সমাপ্তি ও লোকোত্তর 

ফলসমাপত্তি বীথিতে বছ বার জবন চিত্ত উৎপন্ন হয় । 

ব্যাখ্যা £- 
(১৩) জবন-_-জবন শব্দের ইংবেজী বা (বাংলা) অনুবাদ কর! 

কঠিন তাই পালি শব্দই রাখা হল । 

মনস্তাত্বিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে জবন-চিত্তক্ষণ অত্যন্ত গুকতবপূর্ণ 

কাঁবণ কুশল এবং অকুশল এন্তবেই নিদ্বাবিত হয । কখনও কখনও 
এক চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয কখন সর্ধোধর্ব সাত চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয। 

কামাবচর জবন সমূহ নিষমান্ুসাবে ছয ব1 সাত ক্ষণের জন্য স্থায়ী 
হয়ু। যখন কোন ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হুয় বা মরণোন্মখ হয় তখন তার 
জবনচিত্ত পাচ ক্ষণের জন্য উৎপন্ন হয । 

যখন বুদ্ধ নিজ দেহ থেকে অগ্থি ও জল বাহিব কবে খাদি প্রদর্শন 

করেন তখন চার ব1 পাঁচ চিত্ত্ষণের জন্য জবনচিত্ত উৎপন হয়ে ধ্যানাঙ্গে 

প্রতিফলিত হয। ইহা যুগ্মখদ্ধি প্রদর্শনের অনিবার্ধ পূর্ব-বিষয়। 
যোগী ঘখন প্রথম বার প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করেন তখন জবনচিত্ত 

এক ক্ষণকাল স্থায়ী হয। যিনি পঞ্চ-অভিজ্ঞ। বথা ১. খদ্ধিবিদ্য1 ২: 
দিব্যশ্রবণ ৩, দিব্যচক্ষু ৪. পরচিত্তজ্ঞান এবং ৫. পূর্বনিবাস স্মৃতি জ্ঞান 
উৎপন্ন কবেন তখন জবনচিত্ত এক ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয। চার 
প্রকার মার্টিত্ত উৎপত্তির সময়ও জবনটিত্ত এক ক্ষণের জন্য উৎপন্ন 
হয়। এই মহামুহূর্তে নির্বণ উপলব্ধি হয়। 

(১৪) নিবোধ-সমাপত্তি_-অনাগামী এবং অহ ধাবা বপ এবং 

অনপ ধ্যান বর্ধন কবেছেন, কেবলমাত্র তাবাই চিত্তের সাধারণ 
ভ্রোতকে চিত্শক্তি দ্বার] সাঁতদিন পর্যন্ত উপচ্ছেদ করে বাখতে 
পাবেন। যখন যোগী এস্তব লাভ কবেন তখন তাব সকল প্রবাব 
মানসিক কর্ম নিকদ্ধ হয। যদিও তখন তার দেহেব উঞ্ণত। ও জীবন- 

প্রবাহ অটুট থাকে তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূ্ণবূপে শুদ্ধ হয়ে 
যায়। মৃতব্যক্তি এবং নিরোধ সমাপত্তিমগ্র ব্যক্তির তফাৎ হল-- প্রথম 

ব্যক্তির জীবন প্রবাহ নেই, বরঞ্চ শেষোক্ত ব্যক্তির জীবন প্রবাহ চলতে 



২০২ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

থাকে । পালি সাহিত্য অনুসাবে এসময় তাব দেহের কোন প্রকার 

ক্ষতি করা যাব না। এ ধ্যানস্তরে উন্নীত অবস্থাকে নিরোধিস্মাপত্তি 

বল! হয়। নিরোধ অর্থে গনবৃতি' এবং সমাপত্তি "প্রাপ্তি বুঝায় । 

নিরোধসমীপত্তিতে নিমগ্ন হওবাব পূর্বক্ষণে ছুই চিত্তক্ষণেৰ জন্য 

চতুর্থ অবপ ধ্যানে ( নৈবসংজ্ঞ।-নঅসংজ্ঞ। ) নিমজ্জিত হন। পূর্ব 
অধিষ্ঠান অনুযায়ী দে ধ্যান থেকে পুনকঙখান ন। হুওষা পর্যন্ত তাব 
চিত্তকআোত নিরুদ্ধ থাকে, এ অবস্থায় তিনি সগ্চাহ কাল আবস্থান 

কবতে ব1 সমাধি সগ্র থাকতে পাঁবেন। পালি সাহিত্যে প্রত্যেকবুদ্ধ 

সম্বন্ধে বলা হযেছে যে তিনি এপ সমাধি-সগ্গ থাক! কালে তার দেহে 

আগুন জাঁলিযে দেওয়া সত্বেও তার দেহ দগ্ধ হয নি। 

যখন তিনি নিরোধসমাপত্তি (সমাধি ) থেকে উত্থান কবেন ভখন 

অনাগাঁমীর নিকট অনাগামী ফলডিত্তক্ষণ এবং অহণতেের নিকট অহ্হফল” 
চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় । ভারপর চিত্জ্রোত ভবাঙ্গে পতিত হয়৷ 

পুখীগীল-ভেদো| 

১৩, হ্ৃহেতৃকানং অহেুকানঞ্চ পন'এখ ক্রিয়াজবনাঁনি চ: এব 

অপ্পনাজবলনি চন লবভস্তি। তথা গ্াঁণসম্পধুত্তবিপাঁকানি চ 
স্লগিতিঘং, দুগ্গতিষং পন এঞ্াাণবিপ্পহুত্তানি চ মহাবিপাকানি ন 
লব.ভস্তি। 

তিহেত্ুকেন্্ চ খীণাসব'নং কুসলপকুঘলজবনানি চ ন লব ভন্ভীঃ 
তি। তথা (সক্খপুথজ জনানং ক্রিষাজবনালি, দিট্ঠিগতসম্পুত্ব- 
বিচিকিচ্ছাজবনানি চ পেকৃথালং। অনাগামিপুগগলানং পল 

পটিঘজবনানি চন লব্তন্তি। লোকুত্তব্গবনানি চ ঘথানকমরিধানং 
এব সমুপপজ জন্তী'তি। 

১৪, আসেকৃথানং চতুচত্ত'লীসসেক্খানং উদ্দিসে 

ছপঞ ঞাসাঁবসেসানং চতুপঞ্ঞাসসম্ভব]। 

অযং এখ পুপ গল-ভেদে!। 
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পুদ্গলভেদে বীথিচিত্ত 

১৩. যাদেৰ প্রতিসন্ধি চিত্ত দ্বিহেতুক*৭ বা অহেতুক তাদেব ক্রিঘ 

জবন বা অর্পণ জবন ৮ উৎপন্ন হয না । ইহারা কামনুগতিতে জন্ম 

গ্রহণ করলেও জ্ঞানসন্প্রযুক্ত কুশল কর্মের বিপাক ভোগ করতে পাবে 

না।১ ছুর্গতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেও জ্ঞানবি গরযুক্ত মহাবিপাক- 

রাশি লাভ কবেন। 

ত্রিহেতুক প্রতিসদ্ধিকগণেব মধ্যে ক্ষীণাসবগণের কুশল-অকুশল 

জবন উৎপন্ন হুর না। অনুব্বপভাঁবে শৈক্ষা (জ্োতাপন্ন, সকৃদাগামী, 

অনাগাঁমী এবং অহ মর্গস্থ ) এবং পৃথগ জনের ক্রিঘ়াজবন উৎপন্ন হুষ 

না। শৈক্ষাগণ ১" দৃষ্টি বা বিচিকিৎসাসম্প্রযুক্ত জবন লাভ করেন ন1। 

অনাগামী পুকষের প্রতিঘ ১১ সম্প্রযুক্ত জবন লাভ হয না। 

আর্ধগণেব ১২ নিকট লোকোত্তর জবন স্ব স্বমার্গ ও ফলানুসাবে 
উৎপন্ন হয। 

১৪. উৎপন্তি অন্ুসাবে অহ্তের ৪৪১৩, শৈক্ষেব ৫৬১৯ এবং 
অন্যান্য পুদ্গলেব ৫৪১৫ চিত্তবীথি উৎপন্ন হয়। 

৭। অলোভ এবং অদ্বেষ , 

- ৮। ত্রিহেতুক ভিন্ন ধ্যান এবং মার্গ লাভ হয় না। 

৯। অনুন্নত প্রতিসন্ধি চিত হেতু, ত্রিহেতুক তদালম্বন উৎপণ্ হয় না। 
১*। কাবণ তারা মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিংসা ধ্বংস করেছেন । 
১১। কাবণ অনাগামীব কামরাগ এবং প্রতিঘ ধ্বংস হয়েছে। 
১২। চার মার্গ ও ফললাভীকে আর্য বল। হ্ষ কাঁরণ ভাদেব তৃষ্ণা ধ্বংস 

হয়েছে। 
১৩। ১৮ অহেতুক +১৬ শোভন ক্রিযা এবং বিপাক +৯ বূপ এবং 

অব্বপ ক্রিয়া +১ অরহত্ ফল। 
১৪। ৭ অকুশল +২১ (৮++8) কুশল +২৩ কামাঁবচর বিপাক 

+২ আবজ্ন +৩ ফল। 

১৫। পৃথগঞজনের ৫৪ যেমন১১২ অকুশল +১৭ অহেতুক +১৩ শোভন 

কুশল এবং বিপাক +-৯ ব্ূপ এবং অরূপ কুশল । 
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ভুমি-ভেদে 
১৫. কামাবচরভূমিবং পন* এতানি সব্বাঁনিখপি বীথিচিস্তানি 

যথারহং  উপলব্ভন্তিঃ রূপাঁবচরভূমিষং পটিঘজবনতদা লম্বন- 
বজজিতানি । 

আবূপাবচরভূমিষং পঠমমগ.গবপাবচরহসনহেট ঠিমাকপ.পবজ.জি- 
তানি চ লব্ভস্তি। 

সববশাঃপি চ ভং পনাদরহিতানং তং তং দ্বারিকবীথিচিত্ানি ন 
লবভস্তি” এব । 

অসএঞঞসভানং পন সব্ব্থ/পি চিত্তপ্পবত্তি নর্খে বাতি? 

১৬, অসীতিবীথিচিত্তানি কামে বপে যথারহং 
চতুসট্ঠি তথাকপ.পে ছেচত্তালীসা লব ভবে । 

অবং' এখ ভূমিবিভাগো । 

১৭. ইচ.চেবছদ্বাবিক চিত্তপ্পবন্তি যথাসম্ভরং তবলস্তবিতা 

বাবতাযুকমব ভোঁচ.ছিন্ন। পবস্তভীদ্তি । 

ইতি অভিধম্মখ-সঙ্গছে বীথি-সঙ্গহবিভাগো নাম চতুথো- 
পরিচ ছেদো । | 

ভূমিভেদে বীথিচিত্ত 
১৫. কামীবচর ভূমিতে পুর্ধেক্ত সকল প্রকার বীথিচিত্ত 

যথোচিত পে (ভূমি ও পুদ্গল ভেদে ) উপলব্ধ হয় । 
বপভূমিতে প্রতিঘ-জবন-বীথি এবং তদালম্বনবজিভ অস্ত সকল 

প্রকার জবন উপলদ্ধ হয় । 

অবূপভূবিতে প্রথম মার্গ চিত্ত-বীঘি, বপাবচব চিত্তবীথি, হসনচিত্ত 
বীথি এবং নিয়ের অবপচিত বজিত অন্য সকল প্রকার জবন উপলব্ধ 
হয়| 

নকল ভূমিতে বাদের যে ইন্দ্রিয় নেই ভাঁদের প্রসাদকপের 

অবিষ্ঠমানতায় সেই সেই দ্বারের চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় নাং।অসংজ্- 

-সত্বগণেব কোন' চিত্তই উৎপন্ন হয না। 
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১৬, কামাবচবে ৮০১৬, ূপাবচবে ৬৪১৭ এবং অবপাবচরে" 

৪২১৮চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় । 

ভূমি বিভাগ এখানে সমাপ্ত । 

১৭. এ প্রকারে ছয দ্বারে উৎপন্ন চিত্তবীথি বথাসম্ভ.ত ভবাঙ্গ 

মুক্ত হয়ে বিচ্ছেদহীন ভাবে পুনঃ.পুনঃ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয । 

গে পর্যন্ত অভিধর্গার্থ সংগ্রহের বীথি-সংগ্রহনামক-চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

নক্সা ৯৯. 
চিত্তবীথি 

তখন কোন চক্ষুগ্রান্থ [বধ মনোছ্বার মাধ্যমে চিত্তে প্রবেশ কবে' 

তখন চিত্তবীথি একপে প্রবতিত হয় £ 

পঞ্চাদ্বার চিত্তবীথি-__অতি মহৎ 

অতীত ভবাঙ্গ ভবাঙ্গচচলন ভাঙ্গোপচ্ছেদ পঞ্চদ্বাবাবতন 
৮ ৯৫ ১ ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ 

চক্ষুবিজ্ঞান সম্পটিচ্ছন সম্তীবণ বোখপন: 
৯৫ ৮ ১৫ ৮ 

-৫ ঙ৬ ৭ ৮ 

১৬। ষথ! ৫৪ কামাবচর +১৮ রূপ এবং অন্বপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া, 
+৮ লোকোত্ব -৮০। 

১৭। যথা ১* অকুশল (২ প্রতিঘ বজিত ) +৯ অহেতুক' বিপাক কোয়, 
ঘ্রাণ জিহ্বা বিজ্ঞান বজিত) +৩ অহেতুক ক্রিযা +-১৬ 
কামবচর কুশল এবং ক্রি +১* ৰূপ কুশল এবং ক্রিয়া +৮ অরূপ 
কুশল এবং ক্রিয়া +৮ লোকোত্তর -৬৪। 

২৮। যথা ১* অকুশল +১ মনোদ্বারাবর্তন +১৬ কামাবচর কুশল 
এবং ক্রিয়া +৮ অন্মপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া +৭ লোকোত্র 
(শ্রোতাপত্তি মার্গ ব্যতীত)-৪২ 
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জবন 

৯ ৮ ৯৮ ১৫ ৮ ১ 

টি ১১ ১২ ১৩ ১৪ ৬৫ 

তদালম্বন 

| ৯ ৮ 

১৬ ১৭ 

পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্তবীথির পবক্ষণে চিত্তশ্রেত ভবাঙ্গে পতিত হয় । 

তখন সেখানে মনোদ্বাবাবর্তন চিত্তবীঘি উৎপন্ন হয় এবং উক্ত চক্ষুগ্রাহ্া 

' বিষষ ধন-মাধ্যমে অনুভূত হয :- 

মনোদ্বারিক বীথি 

মনোদ্বারাবর্তন জবন 

্ ১ * ১ 

রি 
রি ২ শু ৪ ৫ ঙ ৭ ৮ 

তদালম্বন 
১৫ শু 

৯ ১০ 

তারণর আবাব চিত্ত'অ(ত ভবাঞ্গে পতিত হয। আলম্বন কে 

জানার পুর্বে আরও অন্কুঞপ ছুই চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় । 
শপ উর 



পঞ্চম পর্রিচ্ছোদ 

সিডর ডানে 

১. ভূমি-_চতুকৃক 

২১৩ ব্বীথিচিত্তবসেন: এবং পবস্থিষং উদীবিতো! পবন্তিনংগহে। নাম 

সন্ধিষং দানি বুচচতি | 

২, চতস্সো ভূমিযো, চতৃববিধ। পটিসন্ধ। চত্তারি কম্মানিঃ 
চতুদ্ধা মরণ,পপত্তি চ* তি বীথিমুত্তপঙ্গহে চত্তাবি চতুক্কানি 

'বেদিতববানি। | 

তথ 'অপাযভূমি, কামনগতিভূমিঃ বগাবিরতূমি, ইতি হর 
চে'তি' চত্স্সো ভূমিযে| নাম । 

তান নিরষো তিরচ্ছানযোনিঃ পেশ্তিবিসযো, অন্থরকাে। চেঠতি' 
অপায়ভূমি চহববিধ। হোতি। | 

মনুস্সা, তুম মহাবাজিকা, তীবভিংসা, - যাা, তুসিতা, 
নিম্মাণরতি* পবনিমুমিতবসবন্তী চে'তি কামন্ুগতিভূমি অন্তবিধা 
হোতি। 

সা পনাঁধং একাদসবিধা”পি কামাবচরভূমি চে'ব সংখং তি 
ব্রহমপাঁরিসজ-জা, ব্রদ্মপুবো হিঙা, মহাত্রন্ষাঃ চেতি পঠমন্জঝানভূমি । 

পবিস্তীভা, অপ.পমাঁণাভা» আভস্সবা চশতি ছুতিযজ ঝাঁনভূমি । 
পবিভ্তস্ভাঃ অপংপমাণনুভা, সুভকিণ ণ! চাশতি ততিযজ ঝানভূমি । 
বেহপফলা» অসঞ্ঞনসতা, স্ুদ্ধাবাসা চাঁতি চতুথজ.ঝানভূমী”তি 

বপাবচবভূমি সোল্লসবিধা হৌতি । 

অবিহা, অতপপাঁঠ স্ুদস্সী,ভুদসসা, অকনিটুঠা চা"তি ত নুদ্ধাবানভূমি 
পঞ্চবিধা হোঁতি। 
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আকামানঞচায়তনভূগি, বিঞ্ঞানধার়তনভূর্মি, আকিকঞঞায়- 
তনভূমি নে'বসঞ্ঞা নসিঞ্ঞায়তনভূমি চেতি অবপতৃমিচ হব বিধা' 

হোঁতি। 

৩. পুথুজজন। ন লব ভন্তি সুদ্ধাবাসেন্ু সববথা 

সোতীপন্না চ সকদাগামিনো চ*পি পুগ্গল!। 

অরিঘা নোপলবভস্তি অসঞ্ঞাপায়ভূমিস্থ 

সেসটঠানেন্থ লবভন্তি অবিষা' নবিষা পি চ। 

ইদমেথ ভূমি-চতুকৃকং। 

' বীথিমুক্ত চিত্তসংগ্রহ 

প্রতিসদ্ধি নিয়ম 

১, চিন্তবীঘিব উৎপস্তি পবিপ্রেক্ষিতে বে জীবন প্রবাহ জন্ম 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রবিত হয় তা আলোচিত হয়েছে। এখন প্রতিসন্ধি 
নিষম সন্ঘন্ধে আলোচিত হবে। 

২, বীঘিযুক্ত চিত্ত-সংগ্রহের আলোচ্য বিষর চা প্রকাব। তাদেব 
প্রত্যেকেব আবাব চাব শ্রেণী আছে যথা--১. চাব প্রকাব ভূমি 
(১) ২. চাঁব প্রকাব প্রতিসন্ধিঃ ৩. চাব প্রকাব কর্ম এবং ৪, 
চাঁব প্রকাব মবণোৎপণ্তি । 

১, চাব প্রকাব ভূমি 

তাদেব মধ্যে চাঁব প্রকাব জীব ভূমি হল £--১. অপায় ভূমি 
(২) ২. কামাবচব স্থগতিভূমি (৩) ৩. বপাবচব। ভূমি €৪) 
এবং ৪, অবপাবচব ভূমি (৫)। 

এগুলিব মধ্যে অপাঁষ ভূমি চাঁব প্রকাব ১. নিরয় (বা নবক )' 
লোক (৬) ২. তির্ধগযোনি (৭) ৩, প্রেতবিষয় (৮) ৪. অনুব- 

কার (৯)। রে 
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' কামন্্গতি ভূমিব সাত স্তব যথা'ঃ-১* মনুস্তলোক (১০) ২. 
চতুর্হাবাজিক দেবলোক (১১) ৩.” ভ্রযস্ত্রিশ দেবলোক ৪. যাম 

দেবলোক (১৩) ৫. তুধিত দেবলোক (১৪) ৬» নির্মাণবতি 
দেবলোঁক (১৫) ৭. পবনিগ্সিত বশবর্তী দেবলৌক (১৬)। 

'চাঁব অপাঁযভূমি ও সাত কাঁমন্তুগতি ' ভূমি সহ এগাব প্রকাব ভূমি 
কামাবচব ভূমি ৰপে পৰিচিত। 

] যোল বপাঁবচব ভূমি (স্তব ) 
১. প্রথম ধ্যান ভূমি 2১. ব্রহ্মপাবিষদ ২, ব্রহ্মপুবোহিত 

৩. মহত্রিা! (১৭)। | 

২* দ্বিতীষ ধ্যান ভূমিঃ-৪. পবিত্তাভ ৫ অপ্রমাঁণাভ ৬. আভম্বব। 
৩, তৃতীয ধ্যান ভূমি ৭. পবিভ্তশুভ ৮. অপ্রমাণশুভ 

৯. শুভকীর্ণ। 

৪. চতুর্থ ধ্যান ভূমি ১০, বৃহংফল ১১. অসংজ্ঞসত্ব (১৮) 
এবং শুদ্ধাবাস ভূমিব (১৯) ১২* অবৃহাঃ, ১৩. অতণ্ত 

। ১৪. অুদর্শন ১৫ সুদ ১৬. অকনিষ্ঠ রঃ 
চাঁৰ অবপাবচব ভূমি (২০) (স্তব) ূ 

১. আকাশানস্তায়তন ২. বিজ্ঞানানন্তাধতন ৩, আকিঞ্চনাহতন 
৪, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্বাযতন । ৃ 

৩. শুদ্ধাবাস, ভূমিতে পৃথগ.জন, আোতাপন্ন১ এবং সকৃদাগাঁমীং 
কোন, প্রকাবেই উৎপন্ন ,হতে পাবেন না । আর্ধগণ অসংজ্ঞসত্ব এবং 
অপাযভূমিতে উৎপন্ন হন নাঁ। অন্তান্ত ভূমিতে আর্ষঃ এবং অনার্য বা 
পৃথগ জন জন্ম গ্রহণ কবেন-। | 

এ পর্যন্ত চাৰ ভূমি বিষয়। 
ব্যাখ্যা £-- 

(১) ভূমি--+ভূখাতু উৎপন্ন, হওযা (উৎপন্ন হওষা), সাধাবণ 
অর্থে যে স্তবে জীবগণ অবস্থান কবে। ৯5258554885 হরিকে 

১। প্রথম শে ৫৪ নং ব্যাথ্য! দেখুন _নির্বাণ দর্শন । 
২। 
৩1 লোতাঁপন্ন, সর্ধদাগামী, অনাগামী, অহগণকে আর্য বলা হয়। 

অবশিষ্টগণ পৃখগজন || - রা 
০ ; 1)... 
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. রৌদ্ধধর্ম অশ্নুসাবে এই পৃথিবী অনন্ত-অসীম বিশ্বেব একটি ক্ষুদ্র 
পি শ্বরূপ এবং ইহা! একমাত্র জীবের আবাস ভুমি নুয় এবং মানুষই 
কেবল জীবন্ত জীব নয়। গর্ভীশয় একমাত্র জন্মকেন্্র নয। বুদ্ধ, 

বলেনঃ পবিক্রমা দ্বাবা অনস্ত বিশ্বেব শেষ সীমায় পৌঁছান যাষ ন!। 
(২), অপায়-অপ+অয়। যা স্ুখবিহীন তা অপায়। ইহা 

মানসিক অবস্থা এবং স্থান ছইই বুঝায় । 

(৩) যেস্থানে কামন্ুখ বিদ্ধমান (প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্য। নং 
৫ দেখুন)। |] 

(৪)+(৫)-_ প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যা নং ৬ দেখুন । 
(৬) নি” বয়, সুখহীন। বৌদ্ধধর্ম অন্ুসাবে নিবয়েব অনেক 

প্রকাবস্তব আছে যেখানে জীবগণ তাদেব ছুষ্কৃত (অকুশল ) কর্মেব ফল 

ভোগ কবে। নিবয় চিবকাল বা অনস্তকাল ছূমখ ভোগেব স্থান নয়। 

অকুশল কর্মেব ফলভোগ স্তিমিত হলে পূর্ব শুকর্ম (কুশল প্রভাবে সেই 
জীবগণেব জুগতি ভূমিতে ও জন্মগ্রহণেব সম্ভাবন! আছে । 

(৭) তিবচ্ছান--( তির্ষগ,» স্থান)-_ তিবো অর্থে সোজা অবস্থায, 

অচ্ছান- যাওয়া । এখানে জন্তকে নির্দেশ কবা হযেছে কাবণ চ ইম্পদ 
জন্ত সোজাসুজি অগ্রসব হয়। বৌদ্ধ বিশ্বাস হল- অকুশল কর্ম 

প্রভাবে জীবগণ পশুযোনিতে জন্ুগ্রহণ কবে। জন্তরগণেব মন্ুষ্যবপেও 

জন্মগ্রহণেন সম্ভাবনা আছে। ওকুতপক্ষে বলা যায় ষে জন্তব ম" ব্বপে 

আবির্তাবেব যেমন সম্ভাবনা আছে সেবপ বিপবীত সস্তাবনাও আছে 

যেমন বিছ্যৎ প্রবাহ ধাবাঁবাহিক ভাবে আলো বিকিবণ কবে উষ্ণতা 

প্রদান কবে এবং গতিশক্তিও দান কবে - ইহা এপ নয় যে একটি- 
অপবটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জন্তব পূর্ব' কুশল প্রভাবে স্থগতি 
(ব্বর্) ভূমিতেও জগ্জ হতে পাবে। কোন কোন সময় দেখা যাষ 
এমন কুকুব-'বভালও আছে যাবা মানুষে চেষে স্খে জীবন যাপ্ন - 
কবে। ইহাও-তাদেব পূর্ব পুণ্য কর্মেব ফল। 

কর্ম ব্যক্তিব বপকাষেব ( দেহেব ) প্রকৃতি নির্ধাবণ কবে। তাও 
নির্ভব ববে ব্যক্তিব কুশল ও অকুশল' কর্মেৰ উপব। ব্যক্তিব সত্যঙ্ঞান 
উন্মেষেব প্রভাব ইহাব, মধ্যে থাকবেই। 
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(৮ পেত-প+ইত; সাধাবণত মৃত বা কালগত জীবগণকে 
বুঝায। তাবা সর্বতোভাবে সুখহীন জীব । তাঁবা দেহহীন প্রেত বা ভূত 

নয। যদিও তাবা বপকায ধাবণ কবে তবে তা৷ সাধাবণ চক্ষে দেখা 

যায না। তাদেব কোন পুথক ভূমি নেই। তাঁবা অবণ্যে, ছ্গনষপূর্ণ 
মষলাযুক্ত স্থান ইত্যাদিতে বাঁস করে । 

(৯) অন্মুব--যাবা কোন প্রকীব ক্রীড়। কবে না বা কোন প্রকাবে 
উজ্জল নয। এ অন্ুুবগণকে অপবৰ এক স্তবেব (ত্রয়স্ত্রিশ বাসী) 

দেব অবি অন্ুব্গণ থেকে পৃথকবপে দেখতে হবে । পববর্তা ১২ নং 

ব্যাখ্যা দেখুন )। 

(১০) মনুস্স_ (মনুষ্য ) যাদেব সাঁধাবণত উন্নত বা বধিত মন 
আছে ( মনো উস্সন্নং ত্রতেসং )। 

মন্ুষ্যঙমি সুখছুঃখ মিশ্রিত। বোধিসত্বগণ মনুষ্যভূমিতে ভম্মাগ্রহণ 
কবাকে উত্তম মনে কবেন কাঁবণ এখানে তীব। বিশ্বজনেব সেবা! কবতে 

পাবেন এবং বৌধিসত্ব চর্যাবপ পাবমিতাগুলিব পবিপক্তা সাধন কবতে 

পাবেন । বৌধিসত্বগণ বুদ্ধত্ব লীভেব জন্য মনুষ্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ কবেন 

(১১) চতুম্মহাবাজিকা ( চৃতুমহাবাঁজিক ) ইহা স্থুগতি. ছুমিব 

নিষ্নতব স্তব যেখানে চাঁব লোকপাল মহাবাজা তীদেব অনুগামী সহ 

বাস কবেন। 

(১২) তাবতিংস (ত্রযস্ত্রিশ ). দেববাজ শত্রু এই ত্রয়ন্ত্রিশ 
দেবভূমিতে বাঁস কবেন। ইহাব উৎপত্তি সম্বন্ধে ষে কথা প্রচলিত 
আছে তা হল-_৩৩ জন মগধবাঁজ নিঃম্যার্থ দানাদি, পুণ্যকর্ম সম্পাদন 
কবে এই দেবলোকে উৎপন্ন হযেছেন। 

(১৩) যাম--%যম্ ধাতু নিষ্পন, ধ্বংস কবা, যা। ছংখ ধ্বংদ কবে 
তাই যাঁম। ৃ 

(১৪) ভুসিত-_তুষ্টচিত্তে বাসকাবী । সর্বসম্মত বিশ্বাস হল বোধি- 
সন্গণ বুদ্ধ লীভেব জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণেব পূর্বে এই দেবভূমিতে 
অপেক্ষা কবেন। 

(১৫) নিম্মাণবতি-যপবা নিজদের বিমানে ভোগিসম্প্তিতে 
বতি উৎপন কবে বাস কবেন। 
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(১৬) পবনিন্মিত বসবী -পবর্নিক্সিত চির ভিত আত্ম- 

বশবর্তাঁ বপে ধাবা উপভোগ কবেন। "" 

্বগণয় স্তর ছয়টি । 'তথায় দেবগণ' সামধিক সুখময় বিহাঁব কবেন। 

ভাবা সেখানে উচ্চতর' কীমস্থুখ ভোঁগ কবেন।' 'এ সকল কামভূমিব 

স্থখেব' চেষে বপভূমিব'্ক্মস্তব সুখ আব উন্নততব। সেখানে ত্রহ্মগণ 
কামন্ুখ বঞ্জিত ধ্যানম্থখে বিহাব কবেন । এ 

(১৭) প্রধম ধ্যানলাতী ব্রহ্মভূমিব ভিন স্তব- এ তিন স্তবেব 
নিম্নতম প্রথম ত্রন্মভূমি হল-_ ব্রন্মপীবিষদ ৷ তাঁবা মহীব্রহ্মার পবিবদ । 
দ্বিতীষ ব্রন্মভূমি হল- ব্রহ্মা পুবোহিতি বা মহাব্রন্গীব মন্ত্রীগণ। তৃতীষ 
সর্বোচ্চ স্তব হল- মহাত্রন্মা। এ নাঁমে অিহিত কবাঁব কাঁবণ 

হল,তাবা অধিকতব মানসিক' উন্নতি সাথন হেতু অন্দে চেষে তাবা 

সখী, সুন্দৰ এবং দীর্থাধুলাভী । 
-ধাঁবা প্রথম ধ্যান সাঁধাবণ ভাঁবে বর্ধন কবেছেন তাবা প্রথম স্তবে 

উৎপন্ন হন এবং ষীবা উত্তম বপে প্রথম ধ্যান বর্ধন কবেছেন তীবা 

তৃতীয় স্তবে উৎপন্ন হন। অন্য তিন ধ্যান বিভাগেও একপ তিন 
স্থর' বিদ্যমান । 

(১৮) অসঞ্ঞমত্ত (অসংজ্ঞসন্ব)- এ 'ভ্তবে সত্বগণ চিত্ত 
ব্যতিবেকে উৎপন্ন হন এখানে সত্বগণেব কেবলমাত্র বপ (জড) 
দেহ বিদ্যমান। সাধাবণতঃ মন এবং বপদেহ পুথকযোগ্য নয । সাধনা 
প্রভাবে কেবলমাত্র এক্ষেত্রে বপ থেকে মনকে পৃথক কবা যীয়। যখন 

অর্থংপ্রণ নিবোঁধ সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হন তখনও তীদেব চিত্ত বা মন 
(বপ থেকে) সাময়িকভাবে নিকদ্ধ হয়। এ অবস্থা সাধাবণত: 
আমাঁদেব ধাবণাতীত । কিন্তু এ প্রকাঁব বনু ধাবণাতীত "বিষয় বষেছে 
যা প্রকৃতপক্ষে সত্য । | 

(১৯) শুদ্বাবাঁস - কেবলমাত্র অনাগামী এবং অর্থ হগণ এ স্তবে 
অবস্থান কবেন।' ধাবা, অন্য ভূমিতে অনাগামীত্ব লাভ কবেন ভাবা, 
শুদ্ধাধাসেব বিভিন্ন স্তবে উৎপন্ন" হন? পববর্তীকালে _যখন তীঁবা . 
তাদেব-স্তবে অহ্থ লাভ কবেন তখন তীবা জীবনাবসান পর্যন্ত সে স্তবে' 

লি 

বেঁচে থাকেন?।' 
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(২০) (প্রথম পবিচ্ছেদে ৪৫ নং ব্যাখ্যা দেখুন) এ চাঁবটি 

অশবীবী ভূমি। এখানে-সস্তব্য কবা প্রযোজন যে এ সকল ভূমিব 

বর্ণনা কবতে গিযে বুদ্ধ কোন প্রকাব উৎপত্তি তত্ব পবিবেশন কবেন নি। 

বুদ্ধেব ধর্মদেশনা এ সকল ভূমি স্তবেব অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বেৰ উপৰ 

নির্ভব কৰে না। কাউকে এ সকল বিষষ বিশ্বীস কবার জন্য বাধ্য 

কবা যায না যদ্দি না ত শব মনে কগ্টিপাথবে বিচাব-বিবেচনা বাবা তা 

গ্রহণযোগ্য না হয। ইহা কোন ব্যক্তিব জ্ঞান পবিধিব বাইবেব' বিষয 
বলেও প্রত্যাখ্যান কব! উচিত নয । ' 

এ ২. পটিসন্ধি চতুকৃকং | 

৪. অপাঁষপটিসন্ধি, কামস্ুগতিপটিসন্ধি,  বপাঁবচবপটিসদ্ধি, 
অবপাঁবচবপটিসন্ধি চশতি চতুব.বিধা হোতি পটিসন্ধি নাম । 

' তখ  অকুদলবিপাঁকোপেক্থা-সহগত-সম্ভীবণং অপাযভূমিয়ং 
ওক্কত্তিকৃখণে পটিসন্ধি হুত্বা ততো.পবং ভবঙ্গং পবিবোসানে চবনং ছু] 
বেচছিজজতি। অধং একাঁপাষপটিসন্ধি নাম।'  ' 

কুদলবিপাকোপেক্থাঁসহগতসন্তীবণং পন কামন্তুগতিষং মন্ুস্সানং 

জচচন্ধাদি হীনসন্তানং চ” এব ভূম্মনিস্সিতানংস্চ বি/নপাঁতিকী সুবানং চ 
পটিসদ্ধি ভবঙ্গচুতিবসেন' পবন্ততি। মহাবিপাকানি পন আট ২ সবখা' 
পি কামস্ুগতিষং পটিসদ্ধিতবনগচুতিবসেন পবস্তস্তি। চি 

ইগা নব কাঁমস্ুগতিপটিসদ্ধিযো নাম" 
সা পনা"যং দসবিধাঃপি কামাবচবপটি স্ষিচচে” এব সংখং ডে 
তেন্থ চতুন্নং আপাযানং মনুস্সানংঃ বিনিপাতিকা বান 

আধুপ.পমাণগণনাষ নিষমে! নথি। 
টাতুম্মহাবাজিকানং পন দেবানং দিব বানি পঞ্চ [টোটে 

হি পমীণং। মন্তুসগণনাষ নবুতি । বস্ সসতসহস সপ প্রমাণ পু 
হোতি। 

ততো! চ্রগ২গুণং তাবতিংসানং ততো চতুগ গুণং যামানং, ততো 
চত্লগ.গুণং তুমিতানং, ততো চতুগ গুণং নিম্মাণবতিনং চতো! চতুগ্ গুণং 
পবনিম্মিতবসবত্তীনং দেবানং আযুপ্পমাণং। 

নব সতংচ' একবীসবসআনং টকেনিনে তথা, 
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৫. পঠমজ.ঝাঁনবিপাকং পঠমজ ঝাঁনভূম্যিং পটিসদ্ধিভবঙ্গচুতিবসেন 

পবত্ততি | পা 
তথা ছুতিষজ ঝাঁনবিপীকং ততিযজ ঝানবিপাঁকং চ' ছুতিয়জ ঝাঁন- 

ভূমিযং। চতুখজঝানবিপাকং ততিযজঝানতৃমিষং। পঞ্চমজঝান- 
বিপাকং চতুথজঝানভূমিযং। অসঞ্ঞসন্তীনং বপং এব পটিসন্ধি 
হোভতি। তথা ততো পবং পবস্তিষং চবনকালে চ বপং এব পবস্তিত্থা 
নিকজবঝতি। ইমী ছ বপীবচবপটিসন্ধিষে। নাম । 

তেস্থ ব্রন্মপাবিসজজনিং দেবানং কপ্পসস ততিযে। ভাগো আঁযু- 
পপমাঁণং। ব্রহ্মপুবোহিতাঁনংউপড ঢকপ পোঃম্হাত্রন্গানং একো কপ পো 

-পবিস্তাভানং দ্বে কপপীনি। অপ পমাণীভানং চত্তাবি কপপানি, 

আভস সবানং অটঠ কপ.পানি। পবিভ্তস্ুভানং সোল্লীদ কপপাঁনি। 

অপ.পমাণন্থিভানং দ্বত্তিংঘ কপপানি। ন্ুভকিণ হানং চতুসট ঠি 
কপপানি। বেহপফলানং অসঞঞ্সভ্তানং চ পঞ্চকপ পসভানি। 

অবিহানং কপপসহসসানি। অতপপানং দ্বে কপপসহসসানি। 

সুদস.সানং চাবি কপ.পসহস্জানি। সুদ সীনং আট ঠকপ প- 
সহস.সানি। অকনিট ঠানং সোল্লস কপপ সহস.সাঁনি আযৃপ পমাণং। 

, পঠমাকপপাদিবিপাকানি পঠমাকপপাদিভূমীস্থ যথাকৃকমং 
পটিসদ্ধিভবহগচুতিবসেন পবস্তস্তি ৷ 

ইমা চতস.সে। আকপ এপিসদ্ধিযো নাম । 
তেন্থ পন আকাসানধায়তনূপগানং দেবানং বীসতি কপপস- 

হসসানি আধুপপমাঁণত। বিএএাঁণঞ্চাবতদৃপগানং দেবানং 

চত্ভালীম কপপসহস.সানি, আকিঞ্চঞ্ঞায়তনুপগানং দেবানং 
স.উঠিকপ প্রসহস.সানি, নে'বসঞ ঞানাসঞ্ঞীষতনৃপগানং * দ্েবানং 

চতুবামীতিকপ্র পসহসসানি আধুপ পমাণং। ' ' 
৬. পটিসদ্ধি ভবহঞ্চ তথ! চবনমানসং 

একং এব তথা,বে* একবিসযং চ", একজাতিযং। 
ইদং? এখ পটিসন্ধি চতুক্রং। 

৷ , ।২*" চাব,প্রকাব )গ্রুতিসন্ধি 

প্রতিসদ্ধি চাব প্রকার--১ ০অপাঁয়. প্রতিসদ্ধি.২: -কামস্তুগতি 
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এপ্রতিসন্ধি ৩ বপাবচব প্রতিসন্ধি ৪ অবপাঁবচব প্রতিসন্ধি 
তন্মধ্যে উপেক্ষা সহগত (২১) সন্তাবণ অতীতেব অকুরশশল বিপাক 

অপায ভূমিতে প্রতিসন্ধিক্ষণে, চিন্তৰপে_ উৎপন্ন হয। তংপব ভবাঙ্গে 

ভিত ০৮599 ইহা! এক প্রকাব৷ 

অপায প্রতিসন্ধি । 
উপেক্ষা' সহগত সম্ভীবণ অতীতেব কুশল বিপাক, কামভূমিতে 

জন্মান্ধাদি (১২) মন্ুষ্যগণেব এবং ভূম্যাশ্রিত অন্বগণে (২৩) প্রতিসদ্ধি, 

ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তবপে প্রবতিত হয । 
অটি প্রকাৰ মহাবিপাক (২২) সর্বাবস্থাধ কাঁমন্গতি ভূমিতে 

প্রতিসন্দিঃ ভবাঙ্গ এব* চ্যুতি চিত্তবপে প্রবর্তিত হুষ । 
পূর্বোক্ত অপাষ-প্রতিসন্ধি সহ, * এই নয প্রকাব কামস্ুগতি 

প্রতিসপ্ধিকে দশ প্রকার কামাবচব প্রতিসন্ধি বল! হয। 

| কমাবচর সন্ত্বের আযুদ্ষ্যল 
চাঁব অপাষ ভূমিব, মন্ুষ্যেব এবং বিনিপাতিক অন্থবেব (২৫) 

কোন নির্দিষ্ট আয.ফাল নেই। 
চতুর্হাবাঁজিক দেবভূমিব আঁয,ফষাল ৫০০ স্বর্গ বৎসব (২৬)। 

তা মন্ুষ্যলৌকেব গণনীষ ৯০০০ ০০০ বসব দীভা। উহা 
চতুগুণ ত্রযস্ত্রিশেব, তাহার চ্তুপগ্ুণ যামেব, 'তাহাব চতুগুণ তুষিতেব, 
তাহাব চত্ুর্থণ নির্মাণবতিব, তাহা চততুুণ পবনিগ্সিত বশবর্তাৰ 
আবম্ফাল। 

পবনির্সি বশবর্তী দেবভূমিব আয়-ফাল মান্ষেব গণনষ 
দরভাব_৯ শত ২০ রি বৎসব। 

বপাবচব প্রতিসদ্ধি 
৫. প্রথম ধ্যানে বিপাক প্রথম ধ্যান ভূমিতে প্রতিসদ্ধি, ভবাঙ্গ 

এবং চ্যুতি বপে প্রবতিত হয়। অনুপ দ্বিতীষ ধ্যান এবং তৃতীয় 
ধ্যানে বিপাঁক দ্বিতীষ ধ্যান ভূমিতে, চতুর্থ ধ্যানে বিপাক তৃতীষ 
ধ্যান ভূমিতে এবং পঞ্চম ধ্যানেব বিপাক চতুর্থ ধ্যান ভূমিতে এ্রতিসন্ধি- 
ভবাঙ্গ চ্যুতি বপে প্রবতিত হষ। 

কিন্ত অসং্রসত্বগ্ণেব কেবল বূপের (শবীবেব) পরতিসন্ি হয়। 
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সেই জীবন প্রবর্তনকালে এবং চ্যুতি কালে তীদেব কেবলমাত্র বপই 

প্রবর্তন করে এবং নিকদ্ধ হয়।  /. 
ইহাই রূপাবচরেব ছয় প্রকাব প্রতিসদ্ধি । 

রূপাবচর ভূমির-সন্ত্বের আবুল 

ব্রন্মপাবিষদ ব্রহ্মভূমিব আয়-ফাল এক তৃতীয়াংশ, - কল্প (২৭), 

ব্রহ্মপুরোহিতের অর্ধকল্প এবং মহাঁত্রক্মাব এক কল্প, পবিভ্বীভেব ছুই 

কল্প (২৮), অপ্রমাণাভেব চাব কল্প, আভম্বরেব আট কল্প, পবিভ্তাীভেব 

বোল কল্প, অপ্রমাণণুভেব বত্রিশ কল্প, শুভকীর্ণেব, চৌষট্টি কল্প, 
বৃহৎকল এবং অসংজ্ঞসত্বেব পাঁচ শত কল্প, অরুহাঃ ব্রন্মভূমিব আয়.ফাল 

এক হাঁজাব কল্প, অতণ্তেব ছুই হাজার কল্প, সুদর্শনেব চাব হাঁজাব 

কল্প, নুদর্শব আট হাজাব কল্প এবং অকনিষ্ঠেব যোল হাজাব কল্প। 
আবূপভূমির গ্রতিসন্ধি 

প্রথম অবপধ্যানেব বিপাক প্রথম অবপভূমিতে এবং পববরতী 
দ্বিতীয, তৃতীষ, চতুর্থ অবপধ্যানেব বিপাক তত্তৎ অবপভূমিতে 
প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তাকারে প্রবর্তন হয। ইহাই চাব 
প্রকাৰ অবপ প্রতিসন্ধি । 

ভাবূপন্ভমির অন্ধের আযুক্ষাল 

ইহাদেব মধ্যে ,আকাশীনস্তায়তনস্ানপ্রাপ্ত দেবগণেব, আয,ক্ষাল 
বিশ কল্প হাজার কল্প, বিজ্ঞানানস্তায়তন- '্যানপ্রাণ্তড দেবগণেব চল্লিশ 

হাঁজাব কল্প, আকিঞ্চনাঁধতন-খ্যানপ্রাপ্ত দেবগণেব বাট হাঁজাব কল্প 

এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন দেবগণেব আযুক্কাল চুবাশী হাজাব করপ।ঃ 
৬. প্রতিসন্ধি, ভবাজ, এবং যতি চিত্ত ভূমি, জাতি, ঃসপ্রযকত 

ধর্ম, সংস্কাৰ এবং আলম্বন একভূমিতে সর্বদা জা ৷ 
এ পর্যস্ত চাব প্রকাঁব প্রতিসদ্ধি বর্ণিত হল। 

ব্যাথা-- 
(২১) অকুশল-_বিপাক। 

', (২২). যদিও 'ইন্দ্রিয়গত ভাবে তারা অন্ধ, বধিব এবং মূক ইত্যাদি 
১০০2০১১8১১১১০-১৮১১১ ্ 

৪1 নক্সা নং ১০ দেখুন। 

5% 1 এখানে এক বলতে এক প্রকার বুঝায়ন1 1 
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(২৩), অর্থৎ তাবা স্থখবজিতু। রা 

(২৪) আট প্রকাৰ শোভন বিপাক চিত্ত (প্রথম পা ৮ 

প্রকাব বিপাক চিত্ত দেখুন )। 

(২৫) অপাষ ভূমিতে, জীবগণ তাদের কর্মানুসাঁবে ছুঃখ ভোগ 

কবে। অকুশল কর্মেৰ গুকত্ব অন্ুসাঁবে তাদেব আয-ফাল ভিন্ন হয় । 

কেহ কেহ অল্পকাল, কেহ কেহ দীর্ঘকাল সেখানে জীবন ধাবণ কবে । 

প্রসেনজিৎ কোঁশলেব প্রধান মহিষী সাতদিন অপাঁষে ছুঃখভোগ 

কবেন। অপবপদ্ষে দ্রেবদত্তেৰ নবকবাসেব আধন্ফাল এক লক্ষ 

বসব । 
কখনও, ভূমিস্থিত অস্থুবগণে আষদ্ফাঁল সাত দিন মাত্র হয। 

(২৬) পালি সাহিত্য অন্ুসাবে মন্ুধালোকেব ৫০ বৎসব 
চতুর্মহাবাজিক, দেবলোকে,ব মাত্র একদিন ।. এবপ ৩০ দিনে তীদের 

এক মাস এবং ১৯ মাসে। এক বৎসব হয, ট 

(৭) কপ-প-কল্প, সর্ষে বীজ এবং পবধতেব ষ্টাে কল্প গণনা 
করা হযেছে (কপ পীষতি' সাসপণুব বতোপমাহি' তি রি পো )  . 

কল্প তিন প্রকাব যথা 'অস্তব কল্প, অসংখেষ্য কল্প এবং মহাকর | 

যে অন্তবর্তী সমযে মান্থষেব আযুদীম! দশ বসব থেকে অনিষ্দিষ্ট সময 
পর্যন্ত বৃদ্ধি হব এবং আবাব দশ বৎসবে পর্যবসিত হয-তাকে 'অস্তব কল্প 
বলে। এবপ কুডি অন্তব. কলে এক অসংখেষ্য কল্প হয অর্থাৎ 

গণনাতীভ কাল বা কল্প। চাব'অসংখেষ্য কর্প এক মহাকলেব সমান । 
এক যৌজন দীর্ঘ, এক যোজন প্রস্থ, এবং এক যোজন, উচ্চতা, বিশিষ্ট 
পর্বত প্রমাণ সর্ষে যদি, শত বসব, অন্তব একটি কবে অন্থাত্র নিক্ষেপ, 
কবা হয তবে তা শেষ হবে যাষ তবুও মহাঁকঘেব শেষ হয় না) ,. 

, (২৮) এক্ষেত্রে এবং পববর্তী ক্ষেত্রে, কল্পকে মহাকল্প। বপে ধাবণ 
কবতে হবে। 

৯ কমর বত | 
৭. ১, জনকং উপথত্তকং উপপীলকং উপঘাতকং চশতি 

কিচ্ডবসেন। চি এ--০ রি 
২ গককং আঁসন্নং আচিণ্ণং, কটতীকম্ং্চশতি পাকদান- 

পবিয়াষেন। | 
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৩ দিট্ঠধম.মবেদনীষং উপপজ'জবেদনীযং অপরাঁপবিষ- 

বেদনীয়ং অহোপসিকমমতচশাতি পাঁককালবসেন চত্তাবি কমমানি, 
নাম। 

৪ তথা অকুসলং কামাবচবকুসলং কপাবচবকুমলং অবপাঁব- 

চবকুসলং, চতি পাকট ঠানবসেন । 

তথ অকুসলং কাযকম অংবচীকম মংমনোকম.মং চশতি কম ধার 
বসেন তিবিখং হোতি। 

কথং? 

পাণাতিপাতো, অদিন্নাদানং কামেস্ত্র মিচ্ছাচারো চ কাষবিঞ্ঞ্ত্তি 

সংখাতে কাষদ্বাবে বাহুল্পবুত্তিতো৷ কাষকম.মং নাম। 

মুসাবাদো৷ পিসুণবাঁচা, ফকসবাচা সক্ষপ.পলাপো চশতি বচীবিঞ. 

এগ সংখাতে বচীদ্বাবে বাহুলপবুত্ধিতো বচীকম.মং নাম । 

অভিজা, ব্যাপাদে।, মিচছ।দিট্ঠি চশতি অঞ্ঞত্রা পি বিঞ- 
এতিয়া মনস,.মিং য এব বাছল্লবুত্তিতো! মনৌকম মং নাম । 

তেস্থ পাঁণাতিপাঁতো ফক্সবাচা ব্যাপাঁদো চ দৌসমূলেন জাযস্তি । 

কামেস্থ মিচ্ছাচাবো অভিজ ঝা মিচ.ছাদিট.ঠি লোভমূলেন। সেসানি 

চত্তাবি দ্বীহি মূলেহি সম্ভবস্তি। চিত্তপ-পাদবসেন পন” এতং 
অকুমলং সব.বথা”পি দ্বাদসবিধং হোতি ৷ 

উন পি চ কাঁষদ্বাবে পবস্তং কাষকমূমং বচীঘাবে 
স্তং বচীকম.মং মনোদাবে পবন্তং মনোকম.মং চ'াতি কম, মদ্বাববদেন 

চিক হোতি। 

তথা দান - সীল-_ভাঁবনা_বসেন চিন্ত*প্পাঁদ বসেন পন এতং 

অটঠবিধং পি। 

দ্বান-সীল-_ভাঁবনাপচায়ণ-- বেষ্যাবচ চ-পত্তিদান_-পত্তা- 

ুমোদন-ধম.মসবন-ধম.মদেসনাঁ-দিট.ঠিজ জুকম অবসেন দস্বিধংহেতি 1" 

তং প্লিন' এতং বীসতিবিধং প্রি কামাবচর্কম'মং ইচচে' এব সংখং, 

গচ ছতি। 
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বপাবচবকুসলং পন মনোকম.মং এব । তঞ্চ ভাঁবনামষং অপ-পনী- 

প্পত্তং ঝানজগভেদেন পঞ্চবিধং হোঁতি। 
_ তথা অবপাবচবকুসলঞ্চ মনোকমমং। তমণ্পি ভাবুনামষং 

অপ পনাপপত্তং আলম্বনভেদেন চতুবুবিধং হোতি। 

এখ অকুসলকম মং উদ্ধচডবহিতং. অপাঁভূমিং পটিসন্ধিং 

জনেতি। পবস্থিষং পন সববং পি দবাদসবিখং সত্তাকুসলপাকানি 

সব.বথা' পি কামলোকে বপলোকে চ যথাবহং বিপচন্স্তি। , 

কামাব্চবকুদনং পি চ কামন্ুগতিযং এব পটিসন্ধিং জনেতি। তথা 

পবততিষ্চ  মহাবিপাকানি। অহেত্কবিপাকানি পন অটঠ'পি 
সব বাপি কামলোকে বপলোকে চ যথাবহং বিপচচস্তি। ৃ 

তথণাশি তিহেতুকং উকক.টঠং কুসলং তিহেতুকং পটিসন্ধিং দত 
পবত্তে সোল্পসবিপাঁকানি বিপচডতি । 

তিহেতুকং ওমকং দ্বিহেতকং '; উককট্ঠঞ্চ কুসলং,' ডি 
পটিসঞ্ধিং দ্ধ! পাবস্তে তিহেতকবহিতানি দ্বাদস বিপাকানি বিপচচতি 
ঘিহেতুকং ওমকং পন কুসলং অহেতুকং এব পটিস্ধিং'দেতি॥ পবত্তে 
চ অহেতুকবিপাকান' এব বিপচচতি । 

৮, অসংখাবং সসংখাঁব-বিপাকানি ন পচচতি 

সসংখাবং অসংখাঁব-বিপাকানী”তি কেচন-। 

তেমং ছাদনপাকানি দসটঠ,চ যগাকৃকমং 

। যথাবৃত্তান্থাবেন যথাসম্ভবম” উদদিসে । 

৯ বপাবচবকুসলং পন পঠমজ্ঝানং পবিভ্তুং, ভাবেতা ব্রহ্ধ- 

পাবিসজজজেন্থু উপপজজতি। তদ্. এব 'মজ বিমং ' ভাবেত্া ।, 
ব্রহ্মপুবোহিতেম্থ, পণীতং ভাবেত্বা মহাত্রন্দেন্থ। | 

- তথা ছুতিজঝানং ততিষজ ঝাঁনঞ্চ পবিভ্তং ভাবেত্বা পবিভ্তীভেম্ত ৷ 

মজ.বিমং ভাবেত্বা অপপমাণাভেম্থ, পণীতং ভাবেতা, আভস্সবেস্থু ৷ 
চতুখজখানং পবিভ্তং ভাবেন্বা পবিত্তত্তুভেন্থঃ মজ.বিমং ভাবেত্া অপপ- 
মাণস্থভেন্স পণীতং ভাবেন সথভরিণ হস্ত - পঞমজবানং ভাবেছা 
রহ ফলেন্ু । 25 নে 

' তং এব সঞ্ঞঞাবিবাগং ভাবেতা 'অসঞঁ ঞসতৈম্থ ।; ' 
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অনাগামিনো পন নুদ্ধাবাঁসেম্থ উপ.পজজস্তি॥ 
অবপাঁবচবকুসলঞ্চ য্ণাকৃকমং ভাবেন! আবপপেস্থ উপ পজজস্তি। 
১০. ইথং মহগগতং পু৬৫এরং যথাভুমিববহিতং 

জনেতি সদিসং পাকং"পটিসদ্িপ. পবত্তিষং | 
ইদং এখ কম্মচিতুকৃকং । 3 

৩. চাঁব প্রকাঁৰ কর্ম (২৯) 

৭. (ক) কৃত্য অন্ুপাবে কর্ম চা প্রকাঁব যথা--১. জনক কর্ম 

(৩০) ২. উপস্তম্তক কর্ম (৩১) ৩. উপপীড়ক কর্ম (২২) ডি 

উপঘাতক বম (৩৩)। 
খ) প্রতিসন্ধিক্ষণে ফল-প্রদান পর্যায় 8০ কর্ম চাব'প্রকাক 

যথা 
১. গুককর্ম (৩৪) ২. মব্ণাসন্ন কম যী ৩. আচরিত 

( অভ্যস্ত ) কর্ম_ (৩৬) এবং ৪. কৃতন্ব ( সঞ্চিত ) কর্ণ (৩৭)। 

গ) ইহজীবনে কর্সের ফল প্রদানেব কাল অন্ুসাঁবে কর্ম চাব 
প্রকাব যথা ১. দৃষ্ট -ধর্ম__বেদনীয় কর্ম (৩৮) ( ইহজীবনে ' ফলপ্রদ 
কর্ম) ২. উপপদ্য বেদনীঘ কর্ম (পববর্তা জীবনে ফলপ্রদ 
কর্ম) ৩. অপব পর্যাধ বেদনীয় কর্ম (পববর্তাঁ দ্বিতীয় জন্ম থেকে 

যে কোন জন্মে ফলপ্রদ্র কর্ম) এবং” ৪ ভূতপূর্ব কর্ম'(যে কর্মের 
ফল প্রদানি শক্তি ছিল এখন শক্তিহীন বা ক্ষীণবীজ )। 

ঘ) ভূমি বা স্থান অন্থুসাবে ফলপ্রদ কর্ম চাব প্রকার যথা ১. 
অকুশল ২. কামাবচব ভূমিতে ফলগ্রদ কুশল কর্ম ৩," বপীবচব 
ভূমিতে ফলপ্রদ কুশল কর্ম এবং ৪; অবপাবচব ভূমিতে কলপ্রদ 
কুশল কর্ম। 

ূর্বো অকুশল ্ট করব ত্র তিন-প্রকাব ধথা ১. 

বকীয়কর্ম,২, বাকৃকর্ম এবং ৩. মনঃকর্গ। 1২, 

তাঁব প্রভেদ কি? .. 

প্রাণিহত্যা, চুবি এরং. মিথ্যা। কামাচাঁৰ ৬ পরি সাধারণতঃ 

৬। হ্রাপানও এর অন্তভূক্ত। টীকায় উক্ত আছে- হবরাপানং পি. 
এখেব সঞ্ষ হতী”তি । রসসঙ্খাতেম্থ-কামেস্ন মিচ্ছাচার-ভাবতরো?তি 
বুতং 
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(৩৯) কাযদ্বাব মাধ্যমে সম্পাদিত হয তাই তা কাষকর্ম (কায়কম 

ঘবাবা অভিব্যক্ত কাষবিজ্ঞপ্তি (৪০)। 

মিথ্যা, পিশুনঃ কর্কশ (পক) এবং অর্থহীন ( সম্প্রলাপ ) ক্যাব 

মাধ্যমে সাঁধাবণতঃ প্রযোগ বা প্রকাশিত কৰা হয (বাক্যকর্ম দ্বাবা 

অভিব্যক্ত) তাই তা বাকৃকর্ম (বাক্য বিজ্ঞপ্তি ) (৪১)। 

অভিধ্যা কাষ বাক, দ্বাবে (পবশ্রীকাতবতা! ), ব্যাপার (দেষ) এবং 

মিথ্যাদৃষ্টি (৪২) সাধাবণতঃ বিজ্ঞপ্তির আকাঁবে প্রকাশিত হলেও " 

মনেই বহুল পবিমাঁণে উৎপন্ন হয তাই তা মনঃকর্ম। 

তাদেব মধ্যে প্রাণিহত্যা, পিশুনবাক্য এবং ব্যাঁপাঁদ-_দেষমুলকঃ 

মিথ্যা কামাচাব, অভিধ্যা, এবং মিথ্যাদৃষ্টি লৌভমূলক অপব চাটি 
লোভ-ছেষ মূল হতেও উৎপন্ন হয (এখানে মোহ মূলও অন্তভুক্ত)। 

 চিত্তেব শ্রেণী অনুসাবে অকুশল কর্ম বাব প্রকাব । 
কামাবচব কুশল কর্ম ূ 

কামাবচব বি কর্ম ছাব অনুনাবে তিন প্রকাব ঘথ1 কাষঘাবে, 

উৎপন্ন হলে কাযকম? বাক)দাবে উৎপন্ন হলে বাঁকৃকর্ম এবং মনোছাবে 

উৎপন্ন, হলে মনঃকর্ম। ্ 

অন্গুবপভাবে ইহা ত্রিবিধ যথা দান, শীল এবং ভাবনা। | টড ৃঁ 
শ্রেণী অন্ুসাবে কুশল কর্ম আট প্রবণব। 

বুশল কর্ম আঁবাব দশ ৮ প্রকাবও হয যথা ১, দান ২. 
শীল ৩. ভাবনা ৪*, অপচ়াযন (সমান প্রদর্শন) ৫. বৈযাবৃত্ত সেবা) 
৬. প্রুথাদান ৭. পুণ্যান্নযোদন ৮* ধর্মশ্রবণ ৯. ধর্মদেশনা ১০. 
দৃ্টিঝজু কর্ম (৪৩)। 

বাব অকুশল এবং আট কুশল কর্মকে কামাবচব্ কর্ম বলা হয়।, 
ব্পাবচব কুশল কর্ম 

''বপাঁবচব কুশল কর্ম মানসিক বা মন:ঃকর্ম। ইহা ভাবনা মাধ্যমে 
চিত্তেব উৎকর্ষ সাধন এবং অপ'ণা জবন সংযক্ত। ৰ যুক্ত। ইহা পাঁচ প্রকাব , 

৭। হলেও অর্থে বুঝাঁ_তা মনে  উৎপর্ন হলেও কায় বাক্যে অভিব্যক্ত হয়। ৮। এই দুশটির মধ্যে। ৬ এবং , ৭ দানের অন্তভুত্ত, ৪ এবং « শীলের অন্তভূ্ভি ০ ভাবনার অন্ত ভুক্ত । 
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অবপাবচব কুশল কর্ম 

অবূপাবচব কুশল কর্মও মনঃকর্ম। ইহা অরূপ ভাবনা মাধ্যমে 
চিত্তে উৎকর্ষ সাধন এবং ( পঞ্চম ধ্যানেব ) অপর্ণা জবন' সংযুক্ত। 
আলম্বন অনুসাবে ইহা! চাব প্রকাব৯*। 

অপাঁষ প্রতিসন্ধি ও অকুশল বিপাঁক 
ওদ্ধত্য১০ সম্প্রযুক্ত অকুশল কর্ম ব্যতীত অন্তান্ত সকল ( এগাব ) 

অকুশল-কর্ম অপায় ভূমিতে প্রতিসন্ধি ( জন্ম ) ঘটাঘ। কিন্তু জীবন ' 
প্রবর্তন কালে বাব প্রকাবেব সকল অকৃশলই (38 ) সাত শ্রকাব 
অকুশল বিপাকেব আকাবে কামলোকেব ( স্গতি ও ছূর্গতি ) ভুমি 
সর্বত্র এবং বপলোকে অবস্থান্থুসাবে ( বাস্ত-দবাবান্ুসাবে ) উৎপন্ন হম ) 

কামাবচব কুশল প্রতিসন্ধি 

কামাবচৰ কুশল কর্ম (৪৫) কাম-সুগতি ভূমিতে প্রতিসদ্ধি ঘটাঁয়। 
অন্থুবপভাবে আট মহাবিপাক কাম-ন্থগতি ভূমিতে প্রবর্তন কালে 
মহাবিপাঁকবাশি উৎপন্ন কবে। আট প্রকাব (কুশল) অহেতুক, বিপাক 
কামলোকে বা বপলোকে অবস্থান্ুসাঁবে উৎপন্ন হয় । 

কামলোকেব কুশলেব মধ্যে ত্রিহেতুক সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কর্ম, ৫৬) 

ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি ঘটায়। জীবন প্রবর্তন কালে ইহা ষোল প্রকাৰ 
বিপাক১১ উৎপন্ন কবে। 

ত্রিহেতুক' নিকৃষ্ট (৪৭) এবং দ্বিহেতুক উৎকৃষ্ট কুশল দ্বিহেতুক 

প্রতিসদ্ধি ঘটা এবং সেই জীবন প্রবর্তন কালে ত্রিহেতুক বজিত বাব 
প্রকীব বিপাক (৮ অহেতুক +8 প্রকাৰ ঘ্বিহেতুক ) উৎপন্ন কবে। 

দবিহেতুক নিকৃষ্ট কুশল অহেত্.ক প্রতিসন্ধি ঘটায় এবং সেই জীবন 
প্রবতন কালে (৮ প্রকাব ) অহেতুক বিপাক উৎপন্ন কবে। 

অসাংস্কাবিক কুশল চিত্ত সসাংস্কাবিক বিপাক উৎপন্ন কবে না। 

কেহ 'কেহ বলেন--সনাংক্কাবিক কুশল চিত্ত অসাংস্কাবিক বিপাক, 
উিৎপর . কবে না। 

৯1 প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন ॥ 

, ১০71 গুদ্ধত্য হূর্বলহেতূ পুন প্রদানে অসমর্থ । 
১১) ৮অহেতুক শোভন বিপাক এবং ৮ অছেতুক বিপাক । 
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৮. কোন কোন আচার্য বলেন £ অসাংস্কাবিক চিত্ত সসাংস্কীবিক 

বিপাক (৪৮) উৎপন্ন কবে না৷ এবং সসাংগ্কাবিক চিত্ত অসাংস্কাবিক 

বিপাক উৎপন্ন কবে না । তাদেৰ মতানুসাণব উপবোক্ত বিপাকোৎপত্তি 

যথাক্রমে ১২১ ১০৭ এবং ৮ (৪৯) হয। 

বূপাবচৰ ও অবপাবচব কুশল প্রতিসদ্ধি 

৯. প্রথম ধ্যানবপ বপাবচব কুশল অল্প পবিমাণে বর্ধন কবলে 

্র্ষপাবিষদ ভূমিভে;মধ্যম পবিমাণে বর্ধন কবলে ব্রন্মপুবোহিত ভূমিতে 

এবং উত্তম পবিমাণে বর্ধন কবলে মহাব্রক্মা' ভূমিতে উৎপন্ন হন।১২ 

অনুবপভাবে খ্তীষ ধ্যান এবং তৃতীষ ধ্যানৰপ বপাবচব কুশল 

অন্ন-_মধ্যম এবং উত্তম পরিমাণে বর্ধন কবলে যথাক্রমে পবিস্তীভ 

অপ্রমাণাভ এবং আভম্বব ব্রহ্ম ভূমিতে উৎপন্ন হন। 

চতুর্থ ধ্যান অল্প_মধ্যম এবং উত্তম পবিমাণে বর্ধন কবলে 
যথাক্রমে পবিভ্তশুভ, অপ্রমাণশুভ এবং শুভকীর্ণ ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন 
হন। 

পঞ্চম ধ্যান বর্ধন দ্বাবা বৃহৎফল ব্রন্মতূমিতে এবং সংজ্ঞীব প্রতি 
বিবাগ উৎপত্তি দ্বাবা পঞ্চম ধ্যানলাভী 'অসংজ্সত্র ব্রদ্মভূমিতে 
উৎপন্ন হন ।। 

অনাগামিগণ কেবলমাত্র শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন (৫০) 
অব্পাবচব কুশলধ্যানী যথাক্রমে চাব অবপ ভাবনা-বর্ধন কবে 

তদন্থসাবে চাব প্রকাব অবপ ভূমিতে উৎপন্ন হন। 
১০ যে ভূমিব মহদগত, পুণ্য কৃত হয়ঃ প্রবর্তন কালে ও 

প্রতিসন্ধিক্ষণে সেই বিপাক প্রতিফলিত হষ। 
এ পর্যন্ত চাব প্রকাব কর্ম (বিববণ )। 

ব্যাখ্যা_ . 
(২৯) কমম্_সক্কৃতে কর্ম? সাধাবণ অর্থে বুরীষ কাজ বা কর্ম। 

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে" কর্ম অর্থে ভালমন্দ চেতনাকে বুঝাষ 
'চিন্তা, বাক্য, কর্ম” প্রভৃতিব মধ্যে কর্মে অর্থ অন্তভুক্ত। ইহা! 
নৈতিক কাবণ বিধি। অন্য অর্থে- ইহা কম“ এবং তাব, নৈতিক 

১২। ব্রন্মগণকে দেবতাও বলা হয় । এরি 
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প্রতিক্রিষা । পাশ্চাত্যবাসীবা৷ ব্লে--কর্মেব প্রভাব । ইহা অদৃষ্ 
বা পূর্বনির্ধীবিত. নিযতি বা বিধি নয়। ইহা ব্যক্তিব কর্ম সম্পাদন 
এবং ফলভোগ,। _ 

বুদ্ধ এবং অর্থৎ ব্যতীত অন্থজনেব সকল প্রকাৰ ইচছাকত কাজই 
কর্ম। বুদ্ধ এবং অহ্গণ কর্ম সঞ্চষ কৰেন না কাবণ তাবা অবিদ্ধা 
এবং তৃষ্জাবপ কর্মমূল ছেদন কবেছেন। 

কর্ম হল কাধ এবং বিপাঁক হল ফল বা কর্মেব প্রতিক্রিযা। ইহা 

কাবণ এবং ফল উভয়ই। কর্ম বীজতুল্য এবং বিপাক বৃক্ষজাত 
ফলতুল্য আমব! যে কর্ম কবি তাঁব ফল কোন সমধে,কো'ন এক জায়গায়, 

ইহ জীবনে বা ভবিষ্ৎ জীবনে পেতে হবে। যা বর্তমানে আমবা 
ভোগ কবছি তা! ইহ জীবনেৰ বা অতীত জীবনেব কর্মফল ।'' 

কর্ম নিজেই একটি বিশেষ নিষম। ইহা অন্য কোন স্বাধীন 

কতপক্ষেব মধ্যস্থতা কর্ম সম্পাদন কবেনা। ইহা নিজ পবিধিব 

মধ্যে নিজ শক্তিতে ই কাজ কবে । 
কর্মে ই তাঁব অর্তনিহিত ফল প্রদান শক্তি বিদ্যমান। কাবণ 

(কর্ম) ফল উৎপন্ন কবে £ ফল কর্মকে বিশ্লেষণ কবে । বীজ ফল উৎপন্ন 

কবে, ফল বীজকে ব্যাখ্যা বরে । তাঁদেব সম্পর্কই এপ ! কম" এবং 

ইহাব ফলও সেবপ “কাবণেব মধ্যেই ফল বিকশিত” । 
অভিধর্ম অন্গুসাবে কর্ম বলতে £ বার অকুশল চিত্ত, আট 

কামাবচব কুশল চিত্ত, পাঁচ বর্পাবচৰ কুশল চিত্ত এবং চা অবপাবচব 

কুশল চিত্তকে বুঝায় অর্থাৎ এ সকল চিত্ত কর্ম সংগঠন কবে। 
আট প্রকাব লোকোত্তব চিত্রকে কর্ম এবং বিপাক বপে 

পবিগণিত কৰা হয় না কাঁবণ সে চিত্তগুলি পুনর্জন্মের মূল উৎপাটন 
কবে। লোকোত্তব চিত্তে প্রজ্ঞাই” প্রধান. অপব পক্ষে, সাঁধাবণ 

চিতে “চেতনাই” আধিপত্য কবে । 
উনত্রিশ প্রকাব চিত্ত (ক্রিয়া) কে কর্ম বলা হয় কাঁবণ ফল, 

প্রদাষক শক্তি তাদেব মধ্যে অন্তনিহিত থাকে । ছাযা যেমন প্রত্যেক 

বিষষেক পশ্চাংগমন কৰে সেবপ প্রত্যেক ঢেতনাময় কর্ম (ইচ্ছাকৃত 
কর্ম)-ও ফল সহগত থাকে । 
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এ প্রকারের চিত্তের ষে অনিবার্য বল কুশল এবং অকুশল বপে 

চিন্তে অনুভূত হুষ তাকে বিপাক চিত্ত বলা হ। তেইশ- প্রকার 
(৭+৮+৮) কামাবচব বিপাক চিত্ত, পাঁচ প্রকার বপাবচর বিপাক 

চিত্ত এবং চাব প্রকার অবপাব্চর বিপাক চিত্তকে বিপাক বা কর্মফল 

বলা হয়।* 

(৩০) প্রত্যেক জন্ম পূর্বকৃত কুশল বা অকুশল কর্ম ছারা 
প্রভাবিত ব৷ মৃত্যুক্ষণে আধিপত্য করে যে কর্ম ভবিষ্যৎ জম্ম নিবপণ 

করে (বা প্রভাবিত কবে ) তাকে জনক কর্ম বলা হয়। 

ব্যক্তির মৃত্যু কেবল মাত্র--“সামধিক ঘটনাব সাময়িক বিরতি 
যদিও বর্তমান কপ (দেহ ) ধ্বংস হয় তবে অন্য একটি রূপ (দেহ) 

সে স্থান গ্রহণ কবে যা৷ পূর্বেবটিও নয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটিও নয়। 

সৃত্যুক্ষণে চিত্তে যে কর্মশক্তির ফলদায়ক কম্পন হ্ৃপ্টি হয় তাই জীবন- 
প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পরবর্তাঁ জন্ম স্থষ্টি করে। ইহা! সর্বশেষ 
চিত্ত যাকে সাধাবণতঃ 'জনক কর্ণ বলা হয়। তা*ই পরবর্তাঁ জীবনের 
ব্যক্তিত্বের অবস্থাষ বপান্তরিত হয়৷ তা কুশল বা অকুশল কর্ম 
হতে পারে। 

জনক কর্ম ঃ অর্থবথা অনুদারে জনক কর্ম হল যা! গর্ভধাবণক্ষণে 
(বা গর্ভে প্রবেশ ক্ষণে ) চিত্তক্বন্ধ এবং বপস্ন্ধ উৎপতিি করে। প্রথম 
ষে চিন্বোৎপন্তি হয তাকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বা চিত্ত বলা হয় 3 তা 
জনক কর্ম দ্বাবা প্রভাবিত হয়। প্রতিসন্ধি ব পুনর্জন্মের প্রথম 
চিন্বোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কায়ুদশক, ভাবদশক এবং বাস্তুদশক 
উৎপন্ন হয়। 

কায়দশক উৎপা্ত্তর উপকরণ হল-_চার ধাতু যথা পৃথিবী ধাতু 
(বিস্তৃতি) আপধাতু ( সংসক্তি ), তেজোধাতু (উষ্ণতা) এবং বাুধাতু 
(বেগ, চাপ), তাদেব চাব উপাদাবপ যথা বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ; 
জীবিতোন্দ্রিয় এবং কায় (দেহ )। 

০ এ প্রসঙ্গে 1466 ০£ 825 8000159 2:00 1319 980111105 2.0 333- 
391 200. 24181005] & 38৫01235707 00, 79--88 দেখুন । 

১৫ 
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বাস্তদর্শক ও ভাবদশক উৎপত্তির উপকরণ হল- উক্ত প্রথম 
নয়টি+ভাব ভ্রী বা পুংভাঁব ) এবং বাস্তব বা চিতস্থান। 

এখানে ইহা পরিষফার বুঝা গেল “ভাব গর্ভধারণেব সঙ্গে সঙ্গেই 
নির্ধারিত হয। ইহা! কর্ম প্রভাবিত; আকস্মিক পিতৃবীর্য বা মাতৃ 

ভিম্বকোষ সংযুক্তিতে উৎপন্ন নয়। নুখ এবং ছুঃখ যা জীবন প্রবর্তন 
কালে অনুভূত হষ তা জনককর্মের অপরিহার্য ফল। 

(৩১) উপথস্তক £ উপাস্তস্তক কর্ম জনক কর্মে অতি 
নিকটব্ভা এবং তাকে প্রতিপোষণ করে। ইহা কুশলও হতে পারে 
বা অকুশলও হতে পারে তবে জীবন প্রবর্তন কালে ইহা জনক কর্মকে 
সাহায্য করে বা রক্ষা করে। গর্ভধারণের পরক্ষণ থেকে জীবনাবসান 

পর্যন্ত এই কর্ম (উপস্তস্তক ) অগ্রণী হয়ে জনক কর্মকে সমর্থন করে 
যায়। কুশল উপত্ত্তক কর্ম স্বাস্থ্য, ধন, সুখ ইত্যাঁদি দ্বারা ব্যক্তিকে 
সাহায্য করে। অকুশল উপস্তস্তক কর্ণ অপরপক্ষে অকুশল জনক কর্ম 
প্রভাবে জন্মলাভী ব্যক্তিকে বেদনা, হুংখ ইত্যাদি দিয়ে ভারবাহী 
পশুর পর্যাষে ফেলে দেয়। 

(5৯) উপগীভক কর্ম হল বাধাদানকারী বা উৎগীড়নকারী কর্ম। 

ইহা পূর্বোক্ত কমের স্তায় নয়। ইহা জনককরম্/কে ছুর্ধল করার চেষ্টা 
করে, বাধা দেয় এবং ফল প্রদানে ব্যতিক্রম ঘটায়। দৃষ্টান্ত স্ববপ বলা 
যায়ঃ .এক ব্যক্তি কুশল জনবকর্ম প্রভাবে জন্ুগ্রহণ করলেও 
উপগীড়ক কর্ম প্রভাবে তাকে নান! ছুঃখ, গীড়া ইত্যাদি দ্বারা উত্যক্ত 
হতে হয ; এভাবে তাঁকে তার কুশল জনককর্মের নুখনয় সুফল ভোগে 
বাধা জন্সায্ব। অপরপক্ষে একটি পণ্ড অকুশল জনককর্ম প্রভাবে 
পশুযোনি প্রাপ্ত হয়েও ভাল খান, বাসস্থান ইত্যাদি পাষ| এখানে 
উপপীড়ক কর্ম অকুশল জনককর্মকে ফল প্রদানে বাধা দান কবে। 

(৩৩) উপঘাতক কর্ম £ কর্ম নিয়ম অনুসারে জনককর্মের 

অন্তপ্লিহিত,শক্তিকে পূর্বজন্মকৃত আরও "শক্তিশালী বিকদ্ধ কর্ম নিক্রিয় 
করে দিতে পারে। ।ইহা সুবিধানুসাবে নেহাৎ অতক্ষিতে কর্ম সম্পাদন 
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সরে ঘেমন কোন বলবান প্রতিরোধক শক্তি এক উড়ন্ত তীরকে 

গতিপথে বাধা স্ষ্টি করে ভূপাতিত করে, এবপ কর্মকে উপঘাতক বলা 

হয়। ইহা উপস্তস্তক এবং উপপীড়ক কর্মের চেয়েও নিখুত ফল- 

প্রদানকারী। ইহা কেবল বাধা প্রদান করে ক্ষান্ত হয় না, বিপক্ষ 
শক্তিকে সম্পূর্ণপে ধ্বংস কবে। এই উপঘাতক কর্ম কুশল ফলপ্রদ 

বা অকুশল ফলপ্রদ উভয় প্রকারের হতে পাবে । 

ৃষ্টান্তস্ববপ এখানে দেবদত্তের কথা উল্লেখ করা যায়। দেবদত্ের 

ক্ষেত্রে উক্ত চাঁর কর্মই ফলপ্রস্থ হয়েছিল। তিনি বুদ্ধকে হত্যা করার 

চেষ্টা কবেছিলেন এবং সঙ্ঘভেদ করেছিলেন। তার কুশল জনককর্ম 

াকে রাজপবিবারে জন্মগ্রহণ করাষ। ' সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ তার 

উপস্তস্তক কর্মেব প্রভাব। সঙ্বঘ থেকে বহিষ্ষার এবং অপমান সহ্য 

করা উপগীভক কর্মেৰ প্রত্যক্ষ ফল। অবশেষে উপঘাতক কর্ম তার 
জীবনাবসান করে তাকে অনন্ত হুঃখে নিপাতিত করে | 

(৩৪) গকক-__গুরুকর্ম, ইহা গুকতর বা শক্তিশালী কর্ম। ইহা! 
কুশল কর্মও হতে পারে আবার অকুশল কর্মও হতে পারে। ইহা 
যদি কুশল হয় তবে ইহা ধ্যাঁনক্ষেত্রে মানসিক কুশল । অপরপক্ষে 
ইহা! কায়িক এবং বাচনিক অকুশল। গুকত্ব অনুসারে গুককম' পচ 
প্রকার ঃ যথা ১. সঙ্ঘভেদ ২. বুদ্ধের প্রতি আঘাত ৩. অহৎ হত্যা 

৪. মাতৃহত্যা এবং ৫. পিতৃহত্যা। ইহাকে আনন্তরিয কমও বল! হয় 
কারণ এ সকল কর্মের ফল অনিবার্ধৰপে পরজন্মে পেতেই হবে। নিয়ত 
মিথ্যাঘৃষ্টিকেও গ্তককর্ম বলা হয। 

ষ্টান্ত £ যদি কোন ব্যক্তি ধ্যান উৎপন্ন করেও উক্ত যে কোন 
একটি নিকৃষ্ট কর্ম সম্পাদন করেন তবে তার সেই কুশল কর্ম এই 
'অকুশল কর্ম প্রভাবে বিমোচিত হবে। ধ্যান লাভ বরা সত্বেও পরবর্তী 

জন্ম অকুশল কম দ্বারা প্রভাবিত হবে। দেবদত্ত ভার 'খাছি! 
হারিযেছিলেন এবং নরকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুদ্ধকে 
আঘাত করে আহত করেছিলেন এবং সম্ঘভেদ করেছিলেন! 

রাজা অজাতশক্র পিতৃহত্যা না কবলে জ্রোতাপত্তি স্তরে উন্নীত 
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হতে পারতেন । এক্ষেত্রে তার শক্তিশালী নিকৃষ্ট অকুশল কর্ম ফলপ্রদ 
হওয়াতে তিনি শ্রোতাপন্ন হতে পারেন নি। 

-- (৩৫) আসন্ন বা মরণাসন্ন কর্ম£ যে- কম” কোন ব্যক্তি তার- 
মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববতীক্ষণে সম্পন্ন করেন বা পুণ্যকর্ম কথা ম্মরণ' 
করেন। পবব্তাঁ জীবনকে সুখময় বপে নির্দিষ্ট করার পরিপ্রেক্ষিতে 
বৌদ্ধ দেশ সমূহে এখনও পর্যন্ত মবণাসন্ন ব্যক্তিকে তার পুর্বকৃত পুণ্য কর্ম 
স্মরণ করিয়ে দেন এবং মৃত্যুশয্যায় তার ছ্বার! কুশল কর্ম করান হয়। 

কোন কোন সময অকুশল পরায়ণ ব্যক্তিরও সুখম্বত্যু হয় এবং 

তাতে সুখময় জন্ম লাভ হয়, যদি সৌভাগ্য ক্রমে তিনি সৃত্যুক্ষণে পুর্বকৃত 
পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করেন বা মৃত্যুশষ্যায় কোন কুশল কর্ম সম্পাদন 
করেন। এবপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে £ একদ1 এক জল্লাদ 

শারীপুত্রকে ভিক্ষান্ন দাঁন করেছিলেন এবং সেই ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণে সেই 
পুণ্যকম/ কথা স্মরণ করে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন, একথার অর্থ এই নয় 
যে এ ব্যক্তি সারাজীবনের অকুশল কম” থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। 
যে সকল অকুণল কর্ম যথাসময়ে ফল দান করবে, এমনও হতে পারে 
কোন এক ধান্সিক ব্যক্তিব মৃত্যুক্ষণে হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত 
পরিস্থিতিতে পূর্বকৃত অকুশল ক্েব কথা স্মরণ হল বা চিত্তে কোন 
অকুশল বিষয উদিত হল-_-তাতে ছুঃখবহ স্বৃতুয হতে পারে । কোশল- 

বাজ প্রসেনজিতের প্রধান! মহিষী বাণী মল্লিক! দেবী ধর্ম জীবনযাপন 
করতেন কিন্তু মৃত্্যুক্ষণে তিনি যে এক মিথ্যাবথ্া বলেছিলেন তা'ই 
এক সময় তার সে সময় ম্মরণে উদিত হল। সে কাবণে এক সপ্তাহ 

অপায় ছুর্গতি ভোগ করেন।, 

এগুলি ব্যতিক্রম মূলক দৃষ্টান্ত ঃ এবপ বিবর্তন মূলক জন্সাস্তর 
গ্রহণের ঘটনায় ধানিক শিশু অধানমিক এবং অধান্িক শিশু খানিক 
পিতামাতার নিকটও জন্মগ্রহণ করতে পারে। 

কর্ম নিয়ম হলঃ: জীবনের শেষ চিত্তবীথি ব্যক্তির সাধারণ 
চরিত্রানুষায়ী প্রভাবিত হয়। - 
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(৩৬) আচিগ্কম্ম £ আচরিত কর্ম হল সে কণ্গ, যে কর্মের প্রতি 

ব্যক্তির অনুরাগ থাকে এবং অভ্যাস বশতঃ ত৷ পুনঃ পুনঃ সম্পাদন 
করে, স্মরণ করে। 

* অভ্যান কুশল হোক আর অকুশল হোক তা ব্যক্তির দ্বিতীয় 

চরিত্র হয়ে দাড়ায় । অবসর সময়ে আমাদের অভ্যাস গত চিন্তায় ব! 

কর্মে আমবা নিয়োজিত থাকি। অন্ুবপভাবে মৃত্যুক্ষণে যদি অন্ত 
পরিবেশ দারা প্রভাবান্বিত হওয়া না যায়, নিয়ম অনুসারে, সেই কর্ম 
বিষয় এবং চিন্ত। স্বতঃই আমাদের চিত্তপথে উদিত হয়। 
শৃকরঘাতক চুন্দ বুদ্ধের আবাসের নিকটেই বাস করত। মৃত্যু 

কালে সে শুকরের মত আত্মনাদ কবেছিল। 
শ্রীলঙ্কার রাজা! ছুট ঠগামনি ভিক্ষুগণকে ভিক্ষান্ন দান ন। করে 

আহার গ্রহণ করতেন না৷ ইহ! তার আচগ্িত কর্ম। মৃত্যুকালে একর্ম 
স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হযেছিলেন এবং দেহত্যাগের পর তিনি 
তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন। 

(৩৭) কটভাঃ কৃতত্বকর্ম অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম। সাধারণতঃ ষে 
কর্ম অতীত জীবন পরম্পরা ঝরা হয়েছে তাঁকেই বুঝাধ। যেসকল 
কর্ম সম্পাদিত হযেছে এখন আব স্থৃতিপথে আসেনা-তা৷ এপর্যায়- 
ভুক্ত। হী ব্যক্তির অতীত কর্ম ঘা ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। 

(৩৮) দিটঠধম্ম বেদনীয় কম্ম £, দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম হল £ 
ইহজীবনে কৃত ষে কম'র ফল ইহজীবনে' বেদনীয় বাপ 
দষটধ্ম অর্থ বত্তননান জীবনকে বুঝায়। 

অভিধর্ম অনুসারে কোন ব্যক্তি সপ্ত চিন্তক্ষণ স্থায়ী জবন চল 
কালে কুশল বা অকুশল কর্ম সম্পাদন করে। প্রথম জবন চিত্রক্ষণ 
ছূ্বলতম তাই সেই চিত্তক্ষণের কর্ম ইহজীবনে ফলপ্রদ হষ। ইহাই 
ষ্টর্ম বেদনীয় কর্ম । যদি ত1 এজীবনে ফলগ্রস্থ নাহয় তবে তা 
অহোসি বা ভৃতপূ্ব (পর্বে ছি এখন নেই ) বর্ষে পরিণত হয়। . 

উপপণ্ভ বেদনীয কর্ম £ পরবর্তা ছুর্বলতম কর্ম হল সপ্তম জব 

চিতক্ষণ। ইহার অকুশল ফল পরবর্তীকালে ফলপ্রদ হয়। পরবতী 
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বা দ্বিতীয় জীবনে যদি এই কর্মফল প্রদানের অবকাশ না পাত্র তা 

অহোসি বা ভূতপুর্ব কর্মে পরিণত হয়। 

অপব-পর্যায় বেদনীর কর্ম £ মধ্যব্তা বা দ্বিতীয় থেকে ষ্ঠ জবন' 
চিত্তক্ষণের কর্ম নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে কল 

প্রদান করে। এবপ কর্মকে অপর-পর্ষায় বেদনীয় কর্ম বলা হয়। 
এমন কি বুদ্ধ এবং অর্হৎগণেরও জীবন প্রবর্তনকালে এপ কর্মের ফল 
ভোগ করতে হয়। কেহ এ কর্ম থেকে রেহাই পায় না। 

অহোসি কর্ম £ একরের কোন বিশেষ শ্রেণী নেই। যে কর্ম 
ইহজীবনে বা পরজীবনে ফল প্রদানে অক্ষম তাই অহোসি বা ভূত- 
পূর্ব কর্ম। 

(২৯) বাহুল্লোবুভ্তিতো £ এ কর্মগুলি অন্ান্ত দ্বার মাধ্যমেও 
সুম্পন্ন করা ষায়। তাই এ শব্দ ব্যবহার কর! হয়েছে। 

(৪০) কায়বিঞ এত্ত ঃ কায়বিজ্ঞপ্তি-_ইহা দেহ সধ্ালনে রি 

ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়া । 
(৪১) বটীবিঞ এত্ত : বাক্য বিজ্ঞপ্তি ইহা বাক্য দ্বার! ব্যক্তির 

ইচ্ছা প্রকাশ। 
(৪২) এ তিন দৃষ্টিকে মিথ্যাদৃত্টি বলা হয়_-১. প্রত্যেক বিষয় 

কোন কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় ( অহেতুক দৃষ্টি) ২. কুশল-অকুশল 
কর্মের ফল নেই (অক্তিয়া দৃষ্টি) এবং ৩. পবজন্ম বলতে কিছু নেই 
(নাস্তিক দৃষ্টি )। 
৫৪৩) অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি-_“দান করা উত্তম ইত্যাদি । 
038) বার প্রকার অকুশল চিত্তের অকুশল ফলই হল সাত, 
প্রকার (অকুশল ) বিপাক চিত্ত। সে কর্ম ইহজীবনেও ফলপ্রদ 
হতে পারে। 

(৪৫) কুশল কর্মের কুশল ফল হল: আট প্রকার অহেতুক 
(কুশল ) বিপাক চিত্ত এবং আট প্রকার শোভন মহাবিপাক চিন্ত। 
আট প্রকার কুশল চিত্তের ফল কেবলমাত্র প্রতিসন্ধি গ্রহণ করান নয়, 
1 ও রিং 



বীধিমুস্ত সংগ্রহ বিভাগ ২৩৯ 

তবেভা জীবন প্রবর্তন কালে বিভিন্ন প্রকারের বিপাক চিন্তও 

উৎপন্ন করে। 

(৪৬) উক্কটঠা £ উ অর্থে উন্নত »/কস্ অর্থে উত্তোলন। 

সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কর্ম হল কোন কম” করার পূর্বে ও পরে কুশল কারণে 

শ্রদ্ধা উৎপ'ভতে তা সম্পন্ন বরা দৃষ্টান্ত ৫ সম্যক জীবিক। দ্বারা অজিত 

অর্থে কোন প্রকার অনুশোচনা ব্যতিরেকে দান ক্রিয়া সম্পাদন করাই 

সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কম/। 
(৪৭) ওমক ঃ নিকৃষ্ট £ দান কর্ম সম্পাদন কালে কোন ব্যক্তি 

ত্রিহেতুক্ক কুশল চিত্ত উৎপন্ন করতে পারেন। যদি সেই ব্যক্তি 

অসছৃপায়ে অঞ্জিত অর্থে ক্রীত বস্তু কোন অসৎ পুকষকে দান করেন 

এবং পরবর্তীকালে অনুশোচনা করেন__সে দান নিকৃষ্ট দনি। 

(৪৮) তাবা হলেন শ্রীলঙ্কার মোরবপি বিহাঁবের মহাধর্মরক্ষিত থের 

সম্প্রদায়ের আচার্ষগণ। 
(৪৯) বার-_যথা ৮ অহেতুক বিপাক এবং ৪ অসাংস্কারিক বিপাক 

বা ৪ অসাংস্কাবিক বিপাক। 

দ্রশ-বথা ৮ অহেষ্ইক বিপাক এবং ২ সসাংস্কারিক বা ২ 

অসাস্কারিক জ্ঞানবিপ্রযুক্ত বিপাক । ? 
-_-অহেতুক। 

(৫০) ভ্রোতাপন্ন এবং সকৃদাগামী ধাঁর। পঞ্চম ধ্যান বর্ধন করেছেন 
তারা বৃহৎ্কল ভূমিতে উৎপন্ন হন। কিন্ত যে সকল স্রোতাপন্ন এবং 
সকদাগামী বপোৎপত্তির প্রতি অনীহাবশভঃ (অবপ ধ্যান্ বর্ধন করেন্) 
তাঁর অবপভূমিতে উৎপন্ন হন?। 

যে অনাগামী পঞ্চম ধ্যান বর্ধন করেছেন এবং সমপরিমাণে 
পঞ্চইন্ডজ্িয়ে বলীয়ান (যথা শ্রদ্ধা, বীর্ধ, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা ) 
তারা বৃহৎফল ভূমিতে উৎপন্ন হন, যারা শ্রদ্ধাকে অতিক্রম করেছেন 
তারা অবৃহা ভূমিতে, যাঁরা বীর্যকে অতিক্রম করেছেন তার! অতপ্ত 
ভূমিতে, যারা সমাধিকে অতিক্রম করেছেন তারা হুশ ভূমিতে এবং 
যারা প্রজ্ঞাকে অতিক্রম করেছেন তারা অকনিষ্ঠ ভূমিতে উৎপন্ন হন। 
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- অনাগামীরা অন্ত কোন ভূমিতে উৎপন্ন হবেন না এমন কোন নির্দিষ্ট 
নিয়ম নেই। (তে পন অঞ্ঞ্খ ন নিব্বতন্তীতি নিয়মো নথি-- 

অর্থকথা)। . | 
সুক্ষ বিদর্শক অনাগামী যিনি ধ্যানচর্ষ! দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে ধ্যান 

উৎপন্ন করেন তিনি পরবরতাঁ জীবনে শুদ্ধাবাস ভূমিতে উৎপন্ন হন। 

৪. চুতিপটিসন্ধিকৃকমো 

১১, আযুক্থযেন কম্মক্খযেন উভয কখযেন উপঢ.ছেদককম্যুনা 
চা*তি চতুধা মরণ.প.পত্তি নান । তথা চ মরন্তানং পন মরণকালে যথাবহং 
অভিযুখীভূতং ভবন্তরে পটিসদ্ধিজনকং কম্মং বা তং কম্ম-কবণকালে 
বপাদিকমুপলদ্ধপুব বমুপকরণভূতঞ্চ কম্মনিমিত্তং বা অনস্তবংউপ.পজ জ- 
মাঁনভবে উপলভিতব.বং উপভোগভূতঞ্চ গতিনিমিভং বা কম্মবলেন 
ছন্নং দ্বারানং অঞ্.ঞতরম্মিং পচ.চুপটঠাতি। ততোপরং তমেব 
'তথো'পট্ঠিতং আলম্বনং আরত্ত বিপচচমানককম্মান্ুৰ্পং পরিস্দ্ধং 
উপকিলিট ঠং বা উপলভিতব বভবান্থুৰপং তথ” ওনতং বা চিন্তসন্তানং 
অভিণ.হং পবস্তুতি বাহুল্লেন। তমেব বা পন জনকভূতং কম্মং 
অভিনবকরণবসেন দ্বারপপত্তং হোতি। 

১২. পচডাসন্নমরণসস তস্স বীথিচিভ্তাবসানে ভবঙ্গকখবে বা 
'চবনবুসেন পচ টুপ পন্নভব-পরিযোসানভূতং চুতিচিন্তং উপপজজিতা 
নিরুজঝতি। তন্মিং নিবদ্ধাবসানে তস্স+ আনন্তরং এব তথ। 

গহিতং আলম্বনং আরত সব .কং অবথ্কং এব বা! যথারহং অবিজ্জানু- 
সধঘপরিক খিত্তেন তণ হান্ুসষূলকেন সংখারেন জনীযমানং সম্পযুত্তেহি 

পরিগ রর হমানং হজাতানং অধিট ঠানভাবেন পুববঙ্গমাতৃতং ভবন্তরপটি- 
সন্ধানবসেন পটিসদ্ধিসংখাতং মানসং উপ.পজ জমানং এব পতিটঠাঁতি 
ভবন্তরে । 

১৩, মরণাসন্নবীথিযং পন এখ মন্দপ পবভ্তানি পঞ্চে'ৰ জবনানি 
পটিকংখিতব্বানি। তস্মা যদ্দি পচচুপ-্লালম্বনেন্থ আপাথমাগতেস্থু 
খরন্তেম্ব' এব মরণং হোতি। তদা পটিসম্থিভবঙ্গানং পি পচড্প.পন্না- 
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লন্ঘনতা লত্তন্তী” তি কত্বা কামাবচরপটিসন্ধিযা ছদ্বারগহিতং 

কম্মনিমি্জ গতিনিমিত্তঞ্র  পচ্ুপপন্নানং অতীতমালম্বনং 

বা উপলভ্ততি। কম্মং পন অতীতং এব। তঞ্চ মনোদ্বারগহিতং । 

তানি পন সব্বানি পি পরিভ্ধম্মভৃতা নেবালম্বনানী' তি 

বেদিতব,বং। 

বপাবচরপটিসন্ধিয়। পন পঞ্ঞত্িভূতং কম্মনিমিত' এবালম্বনং 

হোতি। তথা আবপ.পপটিসন্বিযা চ মহগ গতভূতং পঞ্ঞত্তিভীতঞ্ণ 
কম্মনিমিভ্ত। এব যথারহং আলম্বনং হোতি | 

অসঞ্ঞসন্তানং পন জীবিতনবকং এব পটিনন্বিভাবেন পতিটঠোতি। 
তস্ম তে বপপটিসন্ধিকা নাম। আবপপা! আকপ পপটিসন্ধিকা। 
সেসা বপাবপপটিসন্ধিকা ৷ 

১৪. আরুপপছুতিযা হোস্তি হেট ঠিমাকপ.পবজ.জিতা 
পরমারুপ পসন্ধি চ তথা কামে তিহেতুকা । 
-বপাবচরচুতিবা অহেতুরহিতা৷ সিষুং 
সব.বা কামতিহেতুমহা কামেন্ে'ৰ এব পন্তেরা । 

অযং এখ চুতিপটিসদ্ধিকৃকমে! ॥ 

৪. চ্যুতি এবং প্রতিসন্ধি নিয়ম ক্রম ' 

১১. মৃত্যু চাব প্রকাৰ (৫১) যথা ১. আধুক্ষয়ে মৃত্যু (৫২) 
-২- (জনক) কর্মক্ষষে মৃত্যু ৫৩) আযু ও কর্স উভষক্ষয়ে মৃত্যু 
(৫৪) এবং ৪. উপচ্ছেদক বা উপঘাতক কর্ম (৫৫)। 

যারা মৃত্যুশষ্যায় শাধিত কর্মবলে, সৃত্যুক্ষণে তাদের নিম্নোক্ত যে 
কোন এক নিষিভ্ত অবস্থানুসারে ছষ ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক দ্বারে 
উপস্থিত হয-_ 

১. পববর্তী জীবনের উন্মেষকারী (বা প্রতিসন্ধি্নক ) যে কোন 
একটি কর্ম (তিনি তখন তা সম্পাদন করছেন মনে করেন) চিত্তদারে 
অন্ুবপ পরিস্থিতিতে উৎপন্ন হয বা প্রবেশ কবে (৫৬)। 
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২. একটি আলম্বন তা বপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি বা অনুরূপ, বিষয়, 
যা পূর্বে কর্ণ সম্পাদনকালীন অনুভূত বা উপকরণ বপে ছিল এমন 
একটি বিষয় ( কর্ম নিমিত্ত ) উপস্থিত হয (€৭)। 

৩. এমন একটি নিমিত্ত ( উপলজ্নীয় ছুর্গীতি উপভোগ্য স্থগতি ). 
(গতি নিমিত্ত ) (৫৮) যা পরব্তাঁ জন্মে লাভ হবে বা অনুভূত হবে 
তা প্রতিভাত হয। 

তারপব সেই আসন্ন চিত্তস্থিত আলম্বনকে (৫৯) নির্ভর করে, 
অবিচ্ছিন্ন চিন্তসম্ততি, তা পবিশুদ্ধ হোক বা ক্রেশযুক্ত হোক, ফলনোন্মুখ 
কর্মের আকারে এবং গন্তব্য ভব ব৷ ভূমির অনুকূলে, সেই ভবাভিমুখে 
প্রবতিত হয়। কেবলমাত্র পুনর্জন্ম উৎপাঁদনক্ষম কর্ম নিজকে আবার 
উৎপন্ন করবার জন্ত (নিমিত্তে আকারে ), ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারের কোন 
এক দ্বারে উপস্থিত হয়। 

১২. মরণালন্ন ব্যক্তির চিত্তশরোতের পবিসমাপ্তিতে বা ভবাজক্ষয়ে 
এ জীবনের পরিশেষ বূপ চ্যুতিচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং নিরুদ্ধ হয়ে, 
(মৃত্যুবপে পর্যবলিত হয় )। 

চ্যুতিচিত্ত নিবদ্ধ হওয়ার পবক্ষণে প্রতিসদ্ধিচিস্ত উৎপন্ন হয় এবং" 
সেই নিমিত্ত প্রতিগ্রহণকে নির্ভর কৰে হদয়বাস্তযুক্ত ব্যতিরেকে (৬০), 
উপযুক্ত পবিস্থিতিতে অন্তনিহিত অবিষ্ভা এব সুপ্ত তৃষ্ণাূলক সংস্কার 
দ্বার! প্রভাবিত হযে পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ভিত হয়। ইহাকে পুনর্জন্ম 
(বা প্রতিসদ্ধি) চিত্ত বলার বারণ হলঃ ইহা ছুই ধারাধাহিক 
জীবনকে পরম্পব সংযোজন করে এবং (স্পর্শ, বেদনাদি ) সম্তরযুক্ত 
চৈতসিক দ্বারা পবিপ্রেক্ষিত হয় এবং সহজাত নামবপেব অধিষ্ঠান 
ক্ষেত্র বপে অধিনায়কত্ব করে। 

১৩. মবণাসনন বীঘিতে জবনচিত্ত দুর্বল তাই জবনচিত্ত পাঁচ. 
চিত্তক্ষণ যাত্র আশ করা যায়। 

সুতরাং মৃত্যুকালে যখন বর্তমান আলম্বন ইন্দ্িয়দ্বারে ( অর্থাৎ কর্ম 
নিমিত্ত পঞ্চ ইন্দ্িয়ের যে কোন এক দ্বারে এবং গতিনিিত্ত মনোদারে ) 



বীথিসুত্ত সংগ্রহ-বিভাগ ২৩৫ 

উৎপন্ন হয়, তখন প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্গ চিত্ত বর্তমান আলম্বন গ্রহণ 

করে। 

এবপে কামাবব ভূমিতে পুনর্জশ্মকালে ছব ইন্ড্রিয়দ্বারের যে কোন 

বারের সাহায্যে অতীত ঝ৷ বর্তমান আলম্বন বপে গতিনিমিত্ত এবং 

বর্মনিমিত্ গৃহীত হয়। 

কর্ম কিন্তু অতীত আলম্বনীকারে মনোদাবে গৃহীত হয়। উক্ত 

আলম্বনগুলি কামাবচর আলন্বন। 

বপাবর ভূমিতে প্রতিসন্ধিকালীন কর্মনিমিত্তৰপে প্রতিভাত 

হয়_্যানি প্রজ্ঞপ্তি যথ। পঠবি বা পৃথিবী কৃত্ন্্ ইত্যাদি । 

অরূপাবচর ভূমিতে উৎপত্তিকালীন মহদ্গতেব আকারে ঝা 
প্রজ্ঞপ্তি আকারে কর্মনিমিত্ব (আকাশ-অনন্ত-আয়তন ইত্যাদি ) 

প্রতিসদ্ধি-চিত্তান্নুব্প যথাযোগ্য আলম্বন গ্রহণ করে। 

অসংজ্ঞসত্বভূমিতে উৎপন্তিকালে জীবিত নবক ( ষথা- পৃথিবী, 
আপ, তেজ, বাযু-্চতুভূত বা ধাতু, বর্ণ, গন্ধ) রস» ওজ- 
মহাভূতোৎপন্ন বপ এবং জীবিতেক্দ্রিয) প্রতিসন্ধির আকারে প্রতিষ্ঠিত 

হয। সে কারণে তাদের বপ-সন্ধিক বলা হয়। 

অবপলোকে যাদের প্রতিসন্ধি হয় তাদেব অরূপ বা মনোময়, 

প্রতিসন্ধিক বলা হয়। অন্যগুলি বপাবপ (বণময় এবং মনোময় ) 

গ্রৃতিসন্ধিক । 

১৪" যখন কেহ অবপভূমি থেকে চুটত হন তখন তিনি অনুরূপ 
অবপ ভৃমিতেই উৎপন্ন হন, তবে তিনি নিচু অবপড়ূমিতে উৎপন্ন হন 
না অথবা তিনি ত্রিহেতুক কামাবচর ভূমিতে উৎপন্ন হন। 

যখন কেহ বপভূমি থেকে চ্যুত 'হুন তখন তিনি ত্রিহেতৃক না 
হয়ে জন্মগ্রহণ করেন শা । ত্রিহেতৃক হয়ে জন্মগ্রহণ করার পব তিনি যে 
কোন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। অবশিষ্ট দ্বিহেতুক এবং 
অহেতুকগণ কামভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। 

এ পর্যন্ত প্রতিসন্ধি ও চ্যুতি নিয়ম। 
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(৫১) শ্বত্যু হল সাময়িক ঘটনার সাময়িক বিরতি ।, মৃত্যু 
বলতে--এক জীবন প্রবর্তনকালে নেই ব্যক্তির জীবিতেক্ত্িয় তেজোধাতু 
(উষ্ণতা ) এবং চিত্ত (বা বিজ্ঞানের ) অবসান বুঝায় । মৃত্যু সত্বের 

সম্পূর্ণ বিনাশ নয়। একস্থানে মৃত্যু অর্থে অন্তস্থানে জন্ম নির্দেশ করে 

যেমন স্থুর্য একস্থানে উদ্দিত হয় এবং অপর স্থানে অস্তমিত হয়। 

(৫২) বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হলে সাধারণতঃ আবুক্ষয়ে মৃত্যু হযেছে 

বপে ধারণা কবা হয়। 

প্রত্যেক জীব বা সত্বভূমির বহঃদীমা নির্ধারিত ঘদিও জনককর্মের 
কর্মশক্তির প্রভাব তখনও থেকে যায়। সেই সর্বোচ্চ বয়ঃসীমায় 

পৌঁছলে ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য । দেবতাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য 
যে যদি তাদের জনককর্ম অতিশয় শক্তিশালী হয় ভবে তাদের সেই 
কর্মশিক্তি সেই স্তবে বা উচ্চস্তরে আবার উৎপত্তি ঘটার । 

(৫৩) কর্ম নিয়ম অনুসাবে চিন্তা, কামনা বা বাসনা যা জীবন 

প্রবর্তনকাঁলে অতিশয় শক্তিশালী (বাঁ প্রবল ) থাকে তাই মৃত্যুকালে 
প্রধান ভূমিক৷ গ্রহণ করতঃ পরবর্তা জীবন প্রবর্তনে প্রভাবিত বরে। 
যখন জনককর্মেব অন্তন্নিহিত শক্তি হাঁস পায় তখন দেহস্থ জীবনী" 
শতিপুর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া বুদ্ধবয়সের পূর্বেই ক্ষয় হয়ে যায়। 
ইহাই কর্মক্ষয়ে মৃত্যু । 

(৫8৪) মনে ককন মানুষের বয়ঃসীমা আশি বৎসর । কোন ব্যক্তি 
ভার জনককর্মের ক্ষয় হেতু যদি আঁশি বৎসর বয়সে মৃত্যুযুখে পতিত 
হয় তবে তাকে আঘু এবং করম্ষয়ে মৃত্যু হয়েছে বল! হয় । 

(৫৫) এমন শক্তিশালী কর্ম ( উপঘাতককর্ন) আছে যা বয়ঃসীমা 

অতিক্রমের পূর্বেই জনককর্মে'র শক্তিকে উপচ্ছেদ করে। একটি প্রবল 
বিরুদ্ধ শক্তি যেমন এক গতিশীল তীরের গতি রুদ্ধ করে মাটিতে পতন 

ঘটাতে পারে--ইহাঁও তদ্রুপ । অন্ুরূপভাঘে অতীতের কোন প্রবল 

কর্মশক্তি মৃত্যুকালীন জনক-চিতক্ষণের ( কর্মের ) অন্তপ্নিহিত শক্তিকে 
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ধংস কবার ক্ষমতা ধারণ করে এবং তখন সত্বের জীবন নাশ কবে। 

দেব্দত্রেব জীরন প্রবর্তনকালের .উপচ্ছেদ ( উপঘাঁতক ) কর্মই. মৃত্যুব 

কারণ হয়েছিল। 

প্রথম তিন প্রকারের মৃত্যুকে কালমরণ ( সময়োচিত মৃত্যু ) এবং 

শেষ প্রকারের মৃত্যুকে অকালমরণ ( অসময়োচিত মৃত্যু ) বলা হয়। 

দৃষ্টান্ত স্ববপ বল! যায়ঃ একটি তৈনপ্রদীপ এ প্রকার যে 
কোন চার কারণে নিভে যেতে পারে বথা-_সলিতা নিঃশেষ হলে, তৈল 
ফুবিযে গেলে, তৈল এবং সলিতার যুগপৎ অবসানে এবং অন্য বিশেষ 
কাবণে যেমন বাত্যাহত হলে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুও পূর্বোক্ত চার 

কারণে হতে পারে। 

(৫৬) যখন কোন ব্যক্তি মরণোন্ুুখ তখন তার পূর্বকৃত কুশল বা 
অকুশল কর্মেব কথা মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হতে পারে। তা গুককর্ম 
যেমন ধ্যানের বিষয় বা পিতৃহত্যাব বিষয় ইত্যাদি কুশল বা অবুশল 
বিষষ হতে পাবে। এগুলি এত শক্তিশালী কর্ম যা অন্ত প্রকার 
কর্ম গুলিকে নিষ্প্রভ কবে দেয় এবং তা মনশ্চক্ষে নির্মলবপে উপস্থিত 
হয়। যদি কোন গুককর্স না থাকে তবে তিনি মৃত্যুপূর্বে কৃত -কোন 
কর্ম (মর্ণাসন্ন কর্ম নিমিত্তবপে গ্রহণ বা স্মরণ কবতে পারেন। 

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে যে কুশল বা অকুশল কর্ম পূর্বে সম্পাদন 
কালে যেবপ অনুভূত বা চিন্তা করা হয়েছিল ঠিক সেবপভাবেই 
মৃত্যুক্ষণে পুনরাবি9ভাব হয। 

(৫৭) কম্মনিমিত্বকর্মনিমিত্ত হল যে কোন দৃশ্ঠ, শব্দ, গন্ধ, 
স্বাদ, স্পর্শ, চিন্তা যা কোন না কোন বর্ »ম্পাদনকালে বিমান 
ছিল যেমন ঘাতবের পক্ষে অন্তু, ডাত্ীরেব পক্ষে বোগী, শ্ছাশ'ল 
ব্যক্তির নিকট পুষ্প ইত্যাদি। 

(৫৮) গতিনিমিত্ত হল £ যে স্থানে জন্মগ্রহণ কবা হবে সে স্থানেৰ 
প্রতীক বা চি দর্শন। মবণাসন্ন ব্যক্তিব নিকট ইহ! অনিবার্ষবপে 
উৎপন্ন হয। ভবিষ্বাং জন্মেব এবপ নিমিত্ত যদি অকুশল প্রকাশক 
হয তবে তাকে বুশলে পবিণিত কৰা! যাধ। শবণাসন্ন ব্যক্তির চিন্তাকে 
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কুশল প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত করতে পারলে তখন মরণাসন্ন কর্মবপে 
পরিণত হয় এবং ষে জনককর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রদ হত তাকে নিবারিত 

করা বায়। 

ভবিষ্যৎ জন্মের গতি হৃচক এ নিমিত্তগুলি হল £ নরকের আগুন, 

'অরণ্য, পার্বত্য অঞ্চল, মাতৃগর্, দেব-বিমান ইত্যাঁদি ৷ 

মনোদাবে কর্ম উপস্থাপন হয়? পরিস্থিতি অনুসারে কর্ণনিমিত্ত 
'ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারের যে কোন এক দ্বারে স্থাপিত হয়। গতিনিমিত্ত 

সর্বদাই কায়িক দৃশ্যবপে ব্বপ্সের মত চিন্তদ্বারে প্রতিভাত হয়। 

(৫৯) আকন্মিক মৃত্যু হলেও পূর্বোক্ত নিমিত্েব ষে কোন একটি 
এক চিত্তক্ষণের জন্য চিত্তত্রোতে প্রবাহিত হয়। কথিত হয়ঃ একটি 
মাছি নেহাই এর উপর হাঁতুড়িব আঘাতে মৃত্যু বরণ করলেও, সে 
মৃত্যুক্ষণে এবপ চিত্তআৌত অনুভব কবে । 

ইহা আমর! ধারণা করতে পারি ঃ মরণোন্মুখ ব্যক্তির কুশল নিমিত্ত 
উপস্থিতিব কারণে মন্ু্য ভূমিতে জন্ম হয়। 

যে ব্যক্তির ভবাঙ্গ চিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য আবতিত হয়ে বাধা 

প্রাপ্ত হয় এবং নিকদ্ধ হয, তাবপর মনোদ্াবাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় 
এবং তাও নিরুদ্ধ হয়। তারপর অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ মনস্তাত্বিক জবন- 
চলন-_এখানে (বন) অত্যন্ত ছুর্বলহেতু পাঁচ চিত্তক্ষণের জন্য (সাধারণ 

অবস্থায় সাত চিত্ক্ষণের জন্য ) শ্রবাহিত হয় একারণে ইহা সকল 
প্রকার জনকশক্তিহীন ; ইহার একমাত্র কৃত্য হল নূতন অস্তিত্ব বা 
পুনর্জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করা! (অভিনবকরণ )। এক্ষেত্রে যথাবাস্থিত নিমিত্ত 
উপস্থিত হওয়ায় মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে কুশল চিত্ত অনুভব করে (বা 
উপস্থিত হষ) তা সৌমনস্ত সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসাংস্কাবিক বা 
'সসাংস্কারিক চিত্ত। তদালম্বন চিত্ত জবন চিত্রক্ষণে গৃহীত আলহন 
ছুই চিত্তক্ষণের জন্ত পুনরালোচন। বা সনাক্ত কৃত্য করতেও পারে, নাও 
করতে পারে। এর পর চ্যুতি চিন্ত উৎপন্ন হয়। ইহা! ইহজীবনের 
'অন্ুভূত শেষ চিন্তক্ধণ (১১ নং নক্সা দ্রেখুন )। 
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অনেকের একপ্ মিথ্যা ধাবণ। আছে যে পবব্র্তা জন্ম চ্যুতি চিন্ 

দ্বারা প্রভাবিত হয়। চ্যুতি চিত্ত প্রকৃতপক্ষে পুনজন্ম প্রভাবিত করে 

না। ইহার নিজের কোন কৃত্য নেই। জবন চিত্তে ঘা অনুভূত হয় 

তা*ই পুনর্জন৷ প্রভাবিত কবে। 

ছ্যৃতি চিত্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সংঘটিত হয়। তখন 

চিভ্জ এবং আহারজ বপ উৎপন্ন হয় না। তখন কেবলমাত্র খতুজ 

রূপগুণাঁবলী মৃতদেহ সম্পুর্ণ খবংস না হওযা পর্যন্ত স্থিত থাকে। 

চ্যুতি চিত্ত নিরুদ্ধ হওয়ার পরমুহূর্তে পববর্তীঁ জীবনের প্রতিসন্ধি 
চিন্ত বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয। প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান উৎপত্তির পর ভবাজ 

চিত্ত ১৬ চিত্তক্ষণের জন্য প্রবাহিত হয় । তাবপৰ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত 

উৎপন্ন হয। মনোদ্াবাবর্তনের পর সাত জবন চিত্তক্ষণ প্রবাহিত হয 

বা পববর্তী অস্তিত্ব বা জীবনেব প্রতি লোলুপযুক্ত হষ (ভবনিকস্তি 
জবন)। তৎপর ভবাঙ চিত্ত উৎপন্ন হয এবং ধ্বংস হয় এবং চিত্তস্োত 
'অবিবাম গতিতে প্রবাহিত হয় (১২ নং নক্সা দেখুন )। 

(৬০) অবপ ভূমিতে হৃদধবাস্তর অস্তিত্ব নেই। ০ 

৫" চিত্ত ্ততি 

(১৫) ইচচে* এবং গহিতপটিসন্ধিকানং পন পটিসন্ধি-নিরোধানস্তব- 
'তোপ-পভুতি তং এবালম্বনমাববভ ত্দ'এব চিন্তং যাব চুতিচিভ্ঞপ পাদা 
অসতিবীথিচ্ভ্িপপাদে ভবস্সঙ্গভাবেন ভবঙ্গসন্ততিসভ্খাতং মানসং 
অন্তোচছিন্নং নদীসোতো বিষ পবত্ততি। পরিযোসানে চ চবনবসেন 
চুতিচিত্ঞ হুত্বা নিকম্জঝতি। ততো পরঞ্চ পটিসন্ধিযো৷ রথচকৃকং ইব 
য্থাকৃকমং এব পরিবত্তন্তা পবত্তস্তি। 

১৬. পটিসন্ষিভবঙ্গবীথিযো! চুতি চেহ তথা ভবন্তরে 
পুন পটিসদ্বিভবঙ্গং ইচডযং পরিবন্ততি চিত্তসম্ভতি 
পটিসঙখায পন” এতমদ্ধুবং অধিগল্ত! পদমচ্চ্তং বা, 
জুসমুচ.ছিন্নসিনেহবন্ধনা সমমেস্সস্তি চিরাষ স্বববৃতা। 

ইতি অভিধম্মথসঙ্গহে বীথিশুত্তদঙ্গহবিভাগো নাম পঞ্চমে 
পরিচ্ছেদো। , (| 
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৫ চিত্ত-সন্ততি (ভবাঙগ-তআভ ) 
, ১৫, ধারা এভাবে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছেন, তাদের সেই 

প্রতিসন্ধি চিত্ত, সে সময়েব গৃহীত' আলম্বন রক্ষা! করে, প্রতিসন্ধিক্ষণের 
পরক্ষণ থেকে (৬১) অবিচ্ছিন্ন মানসাঁকারে, বীথিচিত্বোৎপত্তির 

অনুপস্থিতিতে (বা! বীথিচিত্বোৎপতি ব্যতিরেকে ), নদীর আোতের ন্যায় 

(৬২), চ্যুতিচিত্ত উৎপন্ন ন! হওয়া পর্যন্ত (৬৩) প্রবাহিত হতে থাকে। 
ইহা জীবনের ( ভবের ) অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা কারণ-_তাই ইহাকে 
ভবাঙ্গ বলা হয়। জীবনেব পরিশেবকালে মৃত্যুমুহূর্তে ইহ! (ভব 
চিত্ত) চ্যুতি চিত্তৰপে উৎপন্ন হযে নিরদ্ধ হয়। তৎপৰ প্রতিসন্ধি চিত্ত 
(৬৪) এবং অন্য চিত্তগুলি রথচক্রের স্তায় যথাক্রমে আবতিত থেকে 
প্রতিসন্ধি হতে থাঁকে। 

১৬, অনুবপ্ভাবে পরব্্তা জীবনে আবার প্রতিসন্ধি চিত্ত, ভবাক্ 
চিন্ত, চিত্তবীথি এবং চ্যুতি চিত্ত উৎপন্ন হয়। পুনরায় প্রতিসন্ধি এবং 
ভবাঙ্গের সঙ্গে চিত্তশ্রোত ( চিন্তসস্ততি ) অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়। 

বিজ্ঞগণ জীবনের অনিত্যতা হৃদরজগম করে চিরতরে সুব্রত হন 
এবং তাতে তৃষ্ণার সকল বন্ধন ছিন্ন করে পরম শান্তিমর অচ্যুত-পদ 
(নির্বাণ ) লাভ কবেন। 

এ পর্বস্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহের বীথিমুত্ত সংগ্রহে পঞ্চম পরিচ্ছদ । 

ব্যাথ্যা 
(৬১) এক জীবনের প্রতিসদ্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্ত একই প্রকাব, 

কারণ তাদের আলম্বনও এক । এ ভিনেব মানসিক স্তব (সংস্কাব-) ও 
এক প্রকার তারা কেবলমাত্র নাম এবং কৃত্য ভেদে ভিন্ন। প্রতিসন্ধি 

চিত্তের অব্যবহিত পর ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হয়। . জীবন প্রব্রতনকালে 
বখন কোন চিন্তবীথি উৎপন্ন হয় না তখন ভবান্গ চিত্ত বর্তমান থাকে। 
এক জীবন প্রবর্তনকালে এক. ব্যক্তির অসংখ্য ভবাঙ্গ চিত্তক্ষণ 
উপলব্ধি হয়। 

(৬২) নদীর আোতের স্তায় বাক্যটি প্রমাণযোগ্য 
(৬৩). ষে চ্যুতি চিন্ত মৃত্যুক্ষণে অনুভূত হয় তা সেই প্রবতিত 

জীবনের প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্ত চিত্তের সামিল ( বা একই প্রকার )। 
(৬৪) চ্যুতিচিত্তের পরক্ষণে গর্ভধারণক্ষণে প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয় ॥ 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
রূপ সংগ্রহ বিভাগ 

ভূমিকা 

অভিধর্ার্থ সংগ্রহের প্রথম পাচ পরিচ্ছেদে, ৮৯ এবং ১২১ প্রকার 

চিত্রসহ ৫২ প্রকার চৈতসিক, প্রতিসন্ধি এবং এক জীবন প্রবর্তন 

কালে অসখ্য চিন্তবীথি, ৩১ প্রকার জীব (স্তর) ভূমি এবং কর্মের 
শ্রেণীবিত্তাম সম্বন্ধে আলোচিত হযেছে। এগুলিই একটি গ্রন্থের 
বিষষবন্ত হতে পারে। 

পববর্তা পরিচ্ছেদে রূপ, নির্বাণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, পট্ঠাননয় 

(প্রধান কারণ ?, কুশল-অকুশল শ্রেণী সমুহ, মানসিক উৎবর্ষতা 

(ভাবন ), বিশুদ্বি-ার্গ মহাসম্প্াপ্তি বিষয়েব অবতাঁবণা বরা হয়েছে। 

৬ষ্ঠ পবিচ্ছেদ কেবলমাত্র বপ এবং নির্বাণের মধ্যে নিবন্ধ রাখ! 
হযেছে। 

২৮ প্রকার বপের বিশেষ বিববণ দেওষা হযেছে, তাহা কি, কি 
প্রকারে উৎপন্ন হয, ধ্বংস হয তাব বর্ণনা কৰা হযেছে। অভিধর্মে 
ব্সিত ঝপ তৃতীষ পরমার্থ এবং সত্তর ( জীবের ) বা! সত্ব সংগঠনেব ছুই 
উপাদানের একটি, অপরটি হল--নাম (মন)। এই নাম-বপকে 
স্স্পাতিনুক্ষরূপে বিশ্লেষণ কর! হযেছে। কিন্তু বপের যুক্তিসঙ্গত 
সংজ্ঞা ভ্রিপিটক বা অর্থকথায় পাওয়া যায না। 

বপ /বূপ ধাতু নিষ্পন্ন, ভগ্ন হওয়া, ধ্বংস হওয়া (নাশ )। ১ " 

বিভাবনী টাক! অনুসারে যার পরিবর্তন হয অথবা যা প্রতিকূল 
পরিস্থিতি সংযোগে ভিন্ন বপ ধারণ করে তাই রূপ । (সীতণ হাদি 
ববিরোধিপ.পচচযেহি বিৰপং আপজজতি )। ৫ 

বৌদ্ধ দৃষ্টিতে বপেব কেবল পরিবর্তন হয না, তার ধ্বংসও হ্য 
(খয, বন্ধ )। বপ কেবলমাত্র ১৭ চিত্তক্ষণের জন্য স্থিত থাকে। 
বপের পবিবর্তন এত দ্রুত গতিতে হয় যে, কেহ বপের একস্থানে 
হুইবার আঘাত করতে পারে না। 

বপ নিজকে প্রকাশিত বরে__এ অর্থও বপের ব্যাখ্যা করা 
হযেছে (/রূপ- পকাসনে )। 
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পণ্তিতগণ রূপ শব্দকে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন যেমন 

10200--আকার, ০০$- কায় 21855--পদার্থ, 90190152110-- 

দৈহিকতা ইত্যাদি । রুপের অর্থ পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন হয়। 
কোন একটি অর্থ সাধিকভাবে প্রযোগ কবা যায় না। 

দার্শনিক অর্থে পদার্থ 0085: ) বৃপের নিকটতম সমার্থক শব্দ, 
যদ্দিও বিজ্ঞানীরাও পদার্থের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান ছুঃসাধ্য মনে 

করেন। 

ইহা প্রণিধানযোগ্য ষে বুদ্ধের সমকাঁলেও পরমাণু তত্ব প্রচলিত 
ছিল। অতীতের পরমাণু বর্তমানের ৪600. (এট.ম)1 অতীত 

বিশ্বাস অনুসারে এক বথরেণুর ৩৬টি তজ্জারি দ্বার! গঠিত, এক তজ্জারি 
৩৬ অণু দ্বারা গঠিত, এক অণু ৩৬ পরমাণু দ্বারা গঠিত। যে ক্ষুদ্রতম 
ধুলিকণা হুর্ধ কিরণে নৃত্য করতে দেখা যায় তাই হল বথবেণু। একটি 

পরমাণু একটি ররেপুর ঢঁউউভ ভাগের একভাগ | এই পরমাণুকে 

অবিভাজ্য রূপে বিবেচনা করা হত। 

বুদ্ধ তার অসাধারণ প্রজ্ঞা গ্রভাবে পরমাণুকে বিশ্লেষণ করেছেন 
এবং প্রকাশ করেছেন যে ইহা পরমার্থ সংগঠিত। ইহার মৌলিক 
অস্তিত্ব আর বিভাজ্য নয়। 

পরমার্থ হল পঠবি, আপো, তেজে! এবং বায়ো। এগুলিকে মাটি, 
জল, অগ্নি, এবং বাযু বপে ধারণা কর ঠিক হবে না যেমন কোন কোন 
গ্রীক দর্শনিকগণ অতীতে সেবপ ধারণা কবতেন। 

পঠবি অর্থে বিস্তৃতিধাতু বা পের ভিত্তিকে বুঝায় ইহা ব্যতীত 
কোন পদার্থ স্থান অধিকার করতে পারে না। কঠিনতা এবং 
কোমলতা রূপ গুণ এই বিশেষ ধাতুর ছুই কারণ। ইহা নিরিদ্বে 
বলা যায় যে, এই ধাতু মাটি, জল, অগ্নি এবং বাধুতেও বিদ্যমান 
দষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়--উপরিস্থ জল নিয়স্থ জল দ্বারা প্রতিপালিত 
বা প্রতিরক্ষিত। এই পঠবি (বিস্তৃতি ) ধাতু বাষুধাতুর সক্ষে মিলিত 
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হয়ে উপরের দিকে চাপ স্থত্রি করে। উষ্ণতা বা শৈত্য হল তেজোধাতু 

এবং সংসক্তি হল আপধাতু। 

আপো হল সংস্তি ধাতু । পৃথিবী ধাতুর হ্যায় ইহা স্পর্শ যোগ্য 
নয়। ইহা এমন একটি ধাতু য! ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কণাকে সংযোজন 
করে "দেহ" ধাবণ] এনে দেয়। যখন বঠিন পদার্থকে গলান হয় তখন 
এই ধাতুর পরিণাম পে তরলতা প্রকাশিত হয়। যখন কঠিন 

পদার্থকে ধুলায় পৰিণত করা হয তখন ক্ুত্র কণার মধ্যেও এই ধাতু 
বি্ঞমান থাকে। পঠৰি ধাতু এবং সংসক্তি এমন ওতপ্রোতভাবে 
সংযুক্ত যে যখন সংসক্তি নিকদ্ধ হয় তখন বিস্তৃতিও অদৃশ্য হয়। 

তেজো! হল, উষ্ণতাধাতু। শৈত্যও তেজধাতুর অঙ্গ । উষ্ণতা 
এবং শৈত্য উভয়ই তেজধাতুর অন্তর্গত কারণ তারা পদার্থকে পরিপক্ক 
করার শক্তি ধারণ করে। অন্ত অর্থে তেজো ধাতু জীবনীশক্তি প্রদায়ক। 
প্রতিক্ষণ এবং অবক্ষষ ( জরতা ) এ ধাতুব কারণেই হযে থাকে। অন্য 
তিন অত্যাবশ্যক ধাতুর চেয়েও এই ধাতু পদার্থের জীবন উৎপাদনে 
ক্ষমতা ধারণ করে। 

বাযোধাতুর সংজ্গ তেজধাতুর অবিচ্ছেগ্ভ সব্বন্ধ। গতিশীলতা এ 
ধাতুর ধর্ম। গতিকে শ্তবপে গণ্য করা হয়। ইহা! উষ্ণতা উৎপাদকও 
বটে। বন্তজগতের গতিশীলতা এবং উষ্ণতা মনোজগতের চিত্ত ও কর্মের, 
অন্থরূপ। 

এই চার ধাতু পরস্পর সম্বন্যক্ত এবং অবিচ্ছেন্চ কিন্তু এক ধাতু 
অপর ধাতুর উপর আধিপত্য করে যেমন পঠবি মাটিতে, আপো জলে, 
তেজো! অগ্রিতে এবং বায বাষুতে। 

তাদের মহাভূত বলা হয কারণ তারা ক্ষত্রানরক্ষুদ্র সর্বপ্রকার 
জীবদেহকোষ থেকে অতি বৃহৎ পদার্থের মধ্যেও বিছ্মান। 

এই চার মহাভূতের উপর চার সহকারী পদার্থগুণ নির্ভরশীল যথ! . 
বরণ, গন্ব, রস এবং (জীবনীশক্তি) ওজ। এই আট সহযোগী শক্তি 
এবং গুণ এক গুচ্ছ উৎপন্ন করে, তাকে বলা! হয় শুদ্ধাষ্টক রপকলাপ। 

অবশিষ্ট বিশ প্রকার বপও সমপরিশাণে প্রযোজনীয। 
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ইহা! বিশেষভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে রূপ-জীবিতেক্দ্িয় 

এবং ভাব (ত্ত্রী বা পু₹ভাব ) কর্মজ (বা কর্ম প্রভাবিত )। 'অজৈব 
কূপের জীবন থেকে জৈব সত্বেরে জীবনকে পৃথকরপে ধারণা 
করতে হবে। 

বন চার প্রকারে উংপন্ন হয় যথ! কর্ম, চিত্ত, প্রাকৃতিক ঘটনা! 

এবং খান থেকে। ইহা বর্তমান কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট 

এক “অভিনব বিষয়” মনে হবে৷ এ চার ( ঝপ ) উৎসকে ব্যক্তি সবশে 

'আন্তে সক্ষম হয় । 

মোটের উপর আমাদের বূপ-সমুথ|নের জন্য আমর! নিজেরাই 

দায়ী তা মনোজ্ঞ হোক অমনোজ্ছ হোক । 

পূর্বপুকযাহ্ুক্রষে মাতৃ-পিতৃ মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিন্বকোবের চেয়ে 
দৈহিক লক্ষণ গঠনে পূর্বজন্মকৃত কর্মসংস্কারই অধিক আধিপত্য করে। 

বুদ্ধ অন্যান্য মানুষের মত উংপাদনশীল ভিম্ব ও কোষ উত্তরাখিকার 
স্থুত্রে পিতামাতার নিকট পেষেছিলেন। কিন্ত তাব শাবীরিক লক্ষণ- 
গুলি তার সম্মানিত পূর্বপুকবদের কারো নিকট ছিল না। বুদ্ধের 
নিজেব কথায়--তিনি রাজবংশের বংশধর ছিলেন না, তিনি ছিলেন 

পূর্ব বুদ্ধগণেব বংশধর । তিনি নিশ্চিতই একজন অতিমানব ; তিনি 
"তার কর্মন্ষ্ট এক অসাধারণ ব্যক্তি। 

লক্ষণনথত্র অনুসারে € দর্ঘ নিকাবের €০নং সুত্র ) বুদ্ধ তার অঞ্জিত 

কর্ম প্রভাবে ৩২ প্রকার বিশিষ্ট মহাপুকষ-লক্ষণ মণ্ডিত ছিলেন। এবপ 
শারীবিক লক্ষণ লাভের নৈতিক কারণ সে সুত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চতুর্থ পরমার্থ নির্বাণ ( বৌদ্ধদেব মূল লক্ষ্য) অম্বন্ধে 
মাত্র কয়েক পতডক্তি লিখিত হয়েছে । কিন্তু নির্বাণ মার্গ সম্বন্ধে নবম 
পরিচ্ছেদে বিশদবপে বপ্লিত হয়েছে । 

সপ্তম পরিচ্ছেদে নৈতিক স্তরগুলি এবং তাঁদের শ্রেমীবিভাগ বিভিন্ন 

গচ্ছাকারে সংগ্রহ-্থবপ পরিবেশন করা হয়েছে৷ 
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বৌদ্ধধর্মেব ছুই সুগভীর দার্শনিক তত্ব-_প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং 

“চব্বিশ প্রকাব পট্ঠান বা প্রধান কারণ বা ব্ষিয় অষ্টম পরিচ্ছেদে 

প্রস্থাপন কর! হয়েছে । 

সর্বশেষ পরিচ্ছেদ অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ এবং অতীব চিন্তাকর্ষক | এ 

-পরিচ্ছেদে বৌদ্ধধর্মেব বিশুদ্ধ নির্যাস 'ঘথা ভাবনা এবং বিমুক্তি ব্ষিয়ের 

অবতারণা কর! হয়েছে। 

অভিধর্সের জটিপতা অনুধাবন করার ভন্ত- ব্যক্তিকে বিচার- 

-বিচদ্গণতার সঙ্গে অভিধর্সার্থ সংগ্রহ অতিশয় ধৈর্ব-সহকার পাঠ করতে 

হবে, বাববার পাঠ কবতে হবে এবং একই সময়ে চিন্ত।র মাধ্যমে বিচার 

কবে অভিধর্মে নিহিত নুগভীব শিক্ষাৰ গুকত্ব উপলব্ধি করতে হবে। 

যিনি অভিধর্স সম্যকবপে হ্ৃদযঙ্গম কববেন তিনিই কেবল বুদ্ধবাণী 

'অনুধাবনে সক্ষম হবেন এবং অন্তিম লক্ষ্য ( নির্বাণ )ও উপলদ্ধি করতে 

অসমর্থ হবেন। 
প-দ্হবিভাগে। 

5. এ্রত্তাবতা বিভত্তী হি সপপভেদপ পবত্তিকা 

চিত্তচেতসিকা ধম্মা রূপন্দানি পবুচচতি। 

সমুদ্রদেস! বিভাগ! চ মুট ঠানা কলাপতো 

পবত্তিকৃকমতো চাঃতি পঞ্চধা তথ লঙ্গহো। 
২. চত্তাবি মহাভূতানি, চতুন্নঞ্চ মহাভূতানং 

উপাদাষ রূপস্তি দ্বিধম্পেতং রূপং একাদস- 

বিধেন স্জগহং গচ্ছতি। 

কথং? 

ক...পঠকীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু ; বাষোধাতু 
ভূতরদপং নাম। 

খ. চকৃথু সোতং ঘাণং জিব হা, কাযো, পসাদরূপং নাম। 

গ, রূপং জদৃদো, গঞ্ধো, রসো, আপধাতুবজ-জিতং 

ভূতত্তযসঙখাতং ফোটঠব বঞ্চ গোচবরূপং নাম। 

ইন পুরিসভ্তং ভাবর্পং নাম। চা] 
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* হদযবখ, হদষরুপং নাম। 
চ. জীবিতিক্দ্রিষংং জীবিতরৃপং নাঁম। 

কবলীকারো। আহারো! আহাররুপং নাম। 
ইতি চ অটঠারসবিধম্পেতং সভাবরূ্পত সলকখণরৃপং 
নিপ ফন্নবৃপং রুপরূপং সম্মসনরুপত্তি চ মঙ্গহং গচছত্তি |, 
আকাম্ধাতু, পরিচ্ছেদরূপং নাম । 

কাষবিঞ্ঞতি বচীবিঞ্ঞতি বিঞ্এত্তিরিপং নাঁম। গ্রে 

এ রুপসস লহুতা মুছুতা কম্মঞ ঞতা বিঞ্এতিদ্যং 
বিকারর্পং নাঁম। 

ট. রূপসংস উপচষে। সন্ততি জরতা৷ অনিচ্চতা লক খণ- 
রূপং নাম! 
জাতির্পং এব পন” এখ উপচয়সন্ততিনামেন পবুচচতী"তি, 
একাদসবিধম্পেতং রূপং অটঠবীসতিবিধং হোতি 
সবূপবসেন। 
কখং? 
ভূতপ্পসাদবিসয! ভাবো-হদযং ইচ্চ'পি 
জীবিতাহারর্ূপেহি অট ঠারসব্ধিং তথা । 
পরিচছেদো। চ বিঞ্ঞ্ত্তি বিকারো লক্খণন্তি চ 
অনিপ-ফন্না দস চা'তি অট্ঠবীসবিধং ভবে। 

অয়মেথ রৃপসমুদ্দেসো ॥ 

ব্নূপ সংগ্রহ 

১. এ পর্যন্ত চিত্ত এবং চৈতসিক, তাদের প্রকার ভেদ (১) এবং 
বীথি ২) ইত্যাদি বর্নিত হযেছে । এবার রূপ সম্বন্ধে আলোচিত হবে। 

রূপের বিশেষ প্রকার ভেদ বিবরণ (৩), বিভাঁগ (8), উৎস 
বা মূল ৫), কলাপ (৬১ উৎপত্বি,ক্রম ৭) ইত্যাদি সংগ্রহাকারে পাঁচি- 
প্রকার । 
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রুপের প্রকার ভেদ (পপ সমুদ্দেশ) 

২. বুপ বা জভ-শক্তি ছই প্রকাৰ যথা ১. চার মহাভূতরুপ 

(৮) এবং ২. চার মহাভূতোৎপন্নরূপ ৯)। এই চার প্রকার রূপ 

আবার এগার প্রকারে বিভক্ত । 

কিব্পে এগার প্রকার হয়? 
ক. মহাভূতব,প-_পৃথিবীধাতু, (১০), আপধাতু (১১), তেজধাতু 

(১২), বাধুধাতু (১৩)। 
খ. প্রসাদব্প- চক্ষু, শ্রোত্র ( কর্ণ), নাসিকা, ভিহ্বা, কায। 
গ. গোঁচররুপ (১৫)__র,প (১৬) শব্দ, গ্ধ, রল এবং স্পৃম্য (১৭) 

এখানে কিন্তু স্পৃশ্টয বলতে চার মহাভূতের মধ্যে আপধাতুকে বাদ দিযে, 
অন্ তিন মহাভুতের স্পৃশ্যকে বুঝায। 

ঘ. ভাববপ (১৮)-ন্ত্রীভাব, পুংভাব । 
ঙ হৃদযরূপ (১৯)-_হাদয-বাস্ত। 
চ. জীবিতবপ (২০)-__জীবিতেক্দ্রিঘ। 
ছ. আহারবপ (২১)-_কবলীকৃত আহার । 
এই আঠাব (২২) প্রকার বূপকে অন্ত প্রকারেও বিভাগ কর! 

যাষ :- ক. তাদের স্ব স্ব বিশিষ্ট স্বভাব অনুনাবে _ (২৩) খ. মুখ্য 

লক্ষণ অনুসারে (২৪), গ. কর্ম এবং চিত্ত প্রভাব অনুসারে (২৫)১. 
ঘ. পরিবর্তনশীলতা৷ অন্ুমারে (২৬), উড. বিদর্শন ভাবনার আলম্বন 
অন্সারে (২৭)।, 

জ. পরিচ্ছেদরূপ- আকাশধাতু (২৮)। 
- ঝ- বিজ্ঞপ্তিরশ--কাযবিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি (-৯)। 

এ. বিকাররূপ, (৩*)-_লঘুত। (৩১১, মুছ্তা (৩২), কর্সণ্যতা (৩৩) 
এবং ছুই প্রকার বিজ্ঞপ্তি । 

ট. লক্ষণৰপ (৩৪)-_উপচয (বপের উৎপত্তি), জন্ততি 
(প্রবর্তন), জরতাঃ অনিত্যতা। এখানে উপচয় এবং সন্ততি বলতে 
রুপের জন্মকে বুঝাচ্ছে। 
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এই এগার প্রকার রুপ স্বকীয় গুণানুসারে আটাশ প্রকার হয। 
কি প্রকারে € আটাশ )হয়? ূ 
চাঁর মহাভূত, প্রলাদঃ বিবয় ( গোচর ্ ভাব, হৃদয়) জীবিতেক্দ্রি 

বং আহার প্রভৃতি মিলে রূপ আটাশ প্রকার,হয়। 
আকাশ ধাতু (পরিচ্ছেদ), বিজ্ঞপ্তি, পরিবর্তনশীলতা এবং লক্ষণ-_ 

এ দশটি কর্ম প্রভাবিত রূপ নয়। এর,পে রুপ সর্বমোট আটাশ 
প্রকার । 

এ পর্যন্ত রপ সংগ্রহ। 

ব্যাথা ৫ 

১. প্রথম তিন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্ত এবং চৈতসিক 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে এবং বিস্তৃভাকারে বিত হয়েছে। 

২. চতুর্থ পৃবিচ্ছেদে প্রবর্তন কালের সাত চিত্তবীথি এবং পঞ্চম 
পরিচ্ছেদে নানা প্রকার জীবভূমি এবং প্রতিসন্ধি চিত্তবীথি সন্বদ্ধ 
আলোচিত হযেছে। 

৩. সমুদ্দেস অর্থাৎ রূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
৪. বিভাগ-_রুপ বিশ্লেষণ। 
৫. সমূানঃ বপের বিভিন্ন প্রকার উৎপত্তি যথা চক্ষুদশক 

ইত্যাদি, কর্ম, চিত্ত, খতু এবং আহার প্রভাবে উৎপন্ন হয়। 
৬. কলাপ--রূপগুচ্ছ য্থা কাষদশক, ভাব্দশক ইত্যাদি । 
৭. পৰস্ভিকৃকম--প্রবর্তন ক্রম 8 ভূমি, সময় এবং সত্বেব শ্রেণী 

অনুসারে রূপের প্রবর্তন ক্রম । 
৮. মহাভূতাঁনি_যাহা! বৃহৎ রুপে উৎপন্ন হয়েছে। চার মহাঁভূত- 

-রূপই রুপধাতুর ভিন্ভি এবং ভা পরস্পব অবিচ্ছেগ্ভ । অতি ক্ষুদ্র কণা 
থেকে বৃহৎ জড় পদার্থ চার ধাতু দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকেই বিশিষ্ট 

-লক্ষণযুক্ত। 
৯* উপাদায়-রূপানি-ঘে সকল রূপ মহাভুতোৎপন্ন তাই 

উপাদারপ। মহাভৃতগুলি পৃথিবীর সামিল এবং ভূতোৎপন্নরুপ 
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তৎজাত বৃক্ষের স্তাঁ। "অবশিষ্ট ১৪ প্রকার রূপকে উপাদ। বা উৎপন্ন 
রুপ বলা হয (অর্থাৎ ৪ মহাভূত থেকে উৎপন্ধ হয)  + " 

১০, স্পঠবিধাতু__পালি শব্দ ধাতু অর্থে, নিজম্ব চারিত্রিক লক্ষণ 

ধারণকে বুঝা ধাতুব নিকটতম অর্থবহ শব্দ হল মৌলিক উপাদান 

(61900676)1 পঠতি: ধাতু অর্থে -বুঝায় পৃথিবী (বা. মাটির) 
মৌলিক উপাদান। ইহাকে ধাতু অর্থে-প্রকাশ করার অর্থ হল, ইহা 

পৃথিবীর মত অন্যান্য সহ-অবস্থিত বপের'মূল ভিত্তি। পঠবি (সংস্কৃত 
পৃথিবী) ও পথবি, পুথি, পুথুবি »/পুধ ধাতু হতে উৎপন্ন ; অর্থ- 

বিস্তার কৰা, প্রসারিত করা। যদিও এ পর্যন্ত পঠৰি ধাতুর অর্থ 
সন্তোষজনক নয তবে তাৰ নিকটতম প্রতিশব্ধ -হল-_বিস্তৃতধাতু। 

ইহা ব্যতীত ঝপ বা! বিষষ স্থান অধিকার করতে পারে না। কঠিনতা 
এবং কোমলতা! এ ধাতুর ছুই বিশেষ লক্ষণ। 
-১১, আপোধাতু £ তরল-ধাতু। আপো %অপ. ধাতু নিপ্পন্, 

উপস্থিত হওযা বা আ+ /পায়, উৎস হওয়া, বন্ধিত হওয়া । ইহ] 
সংসক্তি ধাতু । বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এই ধাতু বিভিন্ন জড় কণাকে একত্রে 
সন্নিহিত করে এবং বিভক্ত হওয়াকে বাধা দেয়। তরলতা এবং 
সংকোচন এই ধাতুর প্রধান ধর্ম। শীতলতা এ ধাতুর বৈশিষ্ট্য নয়। 
১২, তেজেোধ ধাতু-_ভেজধাতু+তাপ ব। উষ্ণতা ধাতুবপে বর্ণিত 
হয।. তেেজো /তিজ, ধাতু থেকে উৎপন্ন, উত্তপ্ত করা, পরিপক্ক করা। 
সজীবতা পরব পরিপরতা এ ধাতুর উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে । শীতল 
এবং উষ্ণতা, উভযই তেজধাতুর ধর্ম। তীন্র তেজই উষ্ণতা এবং মৃছু 
তেজ নীতসতা । একপ' ধাবণা ঠিক হবে না ষে শীতলুতা, আপোব লক্ষণ 
এবং উঞ্ণতার লক্ষণ তেজ, তাই যদি হয তবে উ্তা এবং শ নীতলতাকে 
ভেজো এবং আপো বপে সংমিশ্রিত মনে হবে। 

১৩, বাযোধাতূ ই বাধুধাতুকে গ্রতিধাতদ্ র র্পে বদিত হ্য। 
বাষে বায ধাত্য নিষ্পন্ন, গমন করা, স্পন্দিত বরা। গমন, স্পন্দন, 
দোলন এবং চাপ (দান) এ ধাতুর. লক্ষণ বা এ খাত্যর কাঁরণে' 
তাহযু 



৫৪ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

১৪. পসাদর.প--প্রসাদর,প £ তা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীল 
“অংশকে যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং কায়। তারা একত্র 

-সগ্গিহিত রূপধর্ম প্রকাশিত করে। স্পর্শযোগ্য কায়িক চক্ষুই সসস্তার 
চক্ষু ( যৌগ্সিক চক্ষু ) যার মধ্যে চার মহাভূত, চার উপাদারপ (বণ, 

গন্ধ, রস, ওজ) এবং জীবিতেন্দ্িয় রয়েছে । যে সংবেদনশীল অংশ 
অক্ষিপটেব মধ্যভাগে অবস্থিত এবং যার সাহায্যে ব্যক্তি বস্তু দর্শন 
করে তাই-ক্ষুপ্রসাদ। ইহাই চক্ষুবিজ্ঞানের বুনিয়াদ (ভিত্তি) এবং 
চক্ষুদ্বারবীথির সহায়ক । দেখার ইচ্ছা হলেই দর্শন চেতনা উৎপন্ন হয়। 

'চক্ষু দশ জড়গুণ দ্বারা গঠিত, তাদের একটি হল প্রসাদ । 
অন্যান্ত ( ইন্জিয়েব) প্রসাদরপকেও অন্থুর,পভাবে বুঝতে হবে। 

কর্ণ. নাসিক! এবং জিহ্বার প্রলাদর,পগুলিও তাদের মধ্যস্থিত ; কায়- 
প্রসাদর্প কেশ, নথাগ্র এবং শুষ্ত্বক ব্যতীত দেহের সর্বত্র বিগ্যমান। 

১৫. গোচররপ £ ইন্ড্রিয-আয়তনগুলি ইন্দ্রিয়-জ্ঞান উৎপির 
দহায়ক। 

১৬. রূপ £ বর্ণ এবং আকারকেই রুপ বলা হয়। 
১৭, ফোট ঠবব স্পৃষ্টব্য বা স্পৃশ্ত £ নুক্স্মত1 হেতু সংসক্তি ধাতু 

স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হয় না। অন্ত তিন মহাভূত কেবল স্পরশশ করা 
যায় (স্পর্শযোগ্য )। জলের শৈত্য হল তেজ, কোমলতা! হল পঠবি 
'এবং চাপ বা বেগ হল বাধু। আপ.কে কেহ স্পর্শ করতে পারে না 
কারণ ইহার গুণ হল সংলক্তি। (996 00711961701010 7, 155, 
এ, 6)। 

১৮৮ ইথক্ পুরিসত্তং ঃ স্ত্রী বা গুকষ ভাবকে যুক্তভাবে “ভাবরপ' 

সবল! হয়, দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গকে পার্থক্য করা হয়। 
১৯. হদয়বূ-হাদয়বন্ত £ ইহা চিত্তের আদন। ধম্মসঙ্গণি এই 

বপ সন্বন্ধে নীরব। অথমলালিনীতে হৃদয়বস্তকে চিত্তের বস্ত (চিন্তস্স 
বু ) বা চিত্তের ভিত, বলা হয়েছে। 
' ইহা পরিষ্কার যে বুদ্ধ নিশ্চয়ই চিত্তের কোন নির্দিষ্ট আসন প্রজ্ঞপ্তি 

করেন নি' যেমন তিনি অন্তান্ত ইন্ড্রিয়ের ক্ষেত্রে করেছেন। ইহ! 
স্বৎপিণ্ড তত্ব যে তত্বে হৃদয়কে চিত্ত বাঁ বিজ্ঞানের আসন (উৎস ) ] 
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এমনে করা হয়। এ মত বুদ্ধকালীন সমষে গুচলিত ছিল এবং তা! 

উপ নষদও সমন কবত। বুদ্ধ এই সবসদ্মত অভিমত গ্রহণ করতে 

পারেন তবে তিনি তা পরিফ্ারবপ্রে প্রকাশ করেননি। পটঠোন.গ্রন্থে 

বুদ্ধ চিত্তের ভিত্তি সম্বন্ধে পরোক্ষে একপ বলেছেন “অয়ং বপং নিসসায় 

“সেই বপকে নির্ভর কৰে তবে সেই হৃদযবাস্ত বা মস্তিষ্ক তা প্রকট 

করে কিছু বলেন নি। অর্থকথাচার্য বুদ্ধঘোব এবং অন্ুরুদ্ প্রতৃতি 

ভদস্তগণের অভিমত অনুসারে “হদয়ই, হল চিত্ত বা চিত্বোৎপত্তিব 

আসন। ইহা অনুধাবনযোগ্য ষে বুদ্ধ তৎকালীন প্রচলিত হৃৎপিগু 

-তত্বকে গ্রহণও করেন নি, বর্জীনও করেন নি। 

00200900101) 156, টব. 1 2100 7. 277. 

২০. জীবিতিক্দ্রিয়£ জীবিতেন্দ্িয় চিত্তের এবং দেহের 
জীবনীশক্তি। জীবিতেন্দ্রি় ৫২ চৈতসিকের একটি এবং 
জীবিতবপ ২৮ রূপের একটি 'যা সত্বগণের জীবনের প্রয়োজনীয় 

লক্ষণ। জীবিতেন্দ্রি সাত সর্ধচিত্সাধারণের একটি এবং জীবিতরূপ 
প্রাণহীন রূপ ব্যতীত অন্তান্ত সকল প্রকার রূপ গুচ্ছের প্রত্যেক 
রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ । প্রতিসন্ধি চিন্ত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবিতেক্দ্রিয়ও 
প্রাথমিক রূপণুচ্ছ বা কল্লাপের সহ একত্রে উৎপন্ন হয়। জীবিতিকেও 

-ইন্দ্রিয় বলা হয কারণ ইহা! অন্তান্ত সহজ।ত রূপের সজীবতা রক্ষায় 
আধিপত্য করে। 

-২১. কবলীকারো আহারো ঃ স্কুল খাগ্ভ কবলীকৃত আকারে 
বা গ্রাস তৈরী করে আহার বরা হয বলে. তাকে কবলীকৃত আহার 
বলা হধ। এখানে আহার বলতে পুষ্টিসাধক সার (ওজ) যা শরীর 
রক্ষায় প্রযোজন তাঁকেই বুঝায় যখন বলা হয “সব্বে সত! আহারট.২ 
ঠিতিকাঁ-সকল জীব আহারে স্থিত; এখানে আহার 'অর্থে 
সাহায্যকারী প্রত্যয (কারণ) বুঝায। | 

২২. আঠার £৪+৫+৪ (স্পর্শ ব্যতীত),২+১+১+১-:১৮। 
২৩, সভাবরুপ £ তাদের স্বভাবগত বিশিষ্টতা অনুসারে কঠিনত সভাবরূপ £ তাদের. | 

কোমলতা ইত্যাদি। | ১ 

তা 
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২৪: সলকখণরূপ £ শ্বলক্ষণরুপ--এর্প বলার কারণ হল, 
তাদের অস্তরনিহিত মুখ্য লঙ্দণ অগ্ুদারে তারা অনিত্য, ছুঃখ, অনাত্ম। 

২৫. নিপ ফন্নরপ ; সির চিত্ত ইত্যাদি দ্বারা 
| 

- কুপর্ুপ £ এখানে প্রথম শব্বূপকে কি অর্থে 
সা করা হয়েছে যেমন পালিতে ব্যবহার করা'হয়__ছঃখহঃখ | 

- সম্মসনরূপ £ সংমর্শনবূপ--কারণ ইহা! ব্যক্তির ভাবনা 
ৰা বিদশন ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযুক্ত। ৃ 

২৮. আকাশধাতু--সিংহলবাসী-_-অর্থকথাচার্ষেবা বলেন. এ 

শব্দের উৎপত্তি আ+ একাস্ ধাতু থেকে; চাষ করা । - মাটিতে চাষ 
কর! যায় কিন্ত আকাশ ধাতৃতে চাষ করা যায না, তাই মৃক্ত স্থানকে 
আকাশ বলা হয়। সংস্কৃত অনুসারে আকাশে শব্দের উৎপত্তি আ+ 

/কাস্ ধাতু থেকে যথা দৃষ্টিপাত করা, চেনা। লেডি সেয়াদ বলেন 
ইহা আ+/কাস্.ধাতু নিষ্পন্ন, আলোকিত করা, প্রতিভাত হওয়া । 
আকাশ হল.মুক্তস্থান (বা শূন্যতা) যা নিজে কিছুই নয় । সুতরাং ইহা! 
চিরন্তন । -ন্জীব অর্থে আকাশও ধাতু তা ;জন্য চাব-মহাতূতের ন্যায় 
স্থিত নয়। আটাশ প্রকার রূপের মধ্যে আকাশ একটি তবে -ইহা 
কূপকলাপকে লীশিত -বা পৃথককারী, প্ররমাণুব মাভ্যন্তরিক শুন্য তার 
বহিস্থানের শৃন্তকে বুঝায় না। সুতরাং অভিধর্মে ইহাকে পরিচ্ছেদ বপ 
বা সীমাব্যঞ্জক ৭ বলা হয়। যদিও আকাশ বস্তুগত সত্য নয় প্রত্যেক 

একক জড়-পদার্থের সঙ্গে চার প্রকারে সংযুক্ত। অভিধর্ন এই শিক্ষা 
দেয় যে-ইহা কর্ম, চিত্ত, খতু এবং আহার প্রভৃতি চার কারণে (রূপ) 
উৎপন্ন ' হয়। সম্প্রতিৎদ্ধ- (বা কারণভিত্তিক ) রুপের উৎপত্তি ও 

।বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আকাশবূপও উৎপন্ন এবং বিনাশ. হযে।, -.,. 

২৯. বিএহঞত্তি বিজ্ঞপ্তি হল ইশারা বা ই্দিত দ্বারা ব্যক্তির 
প্রকাশ, য়ে ভাব অন্যরাও হৃদয়জম, করে। ইহা, ক্স এবং বাক্য দ্বারা 
প্রকাশিত হয়-_কায়বিজ্ঞপ্তি ঃ বাক/বিজ্ঞপ্থি।, পুর্ব চিত্তজ বাষুধাতু 
দ্বারা এবং শেষটি চিত্ত্গ পঠবি ধাতু দ্বারা সংঘটিত! হ্র। বিজ্ঞপ্তির 
স্থিতিকাল এক চিত্তক্ষণ মাত্র । 
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(৩০) বিকাববপ-_বপের পবিবর্তনশীলত! ৷ 
(৩১) লহুতা-_লঘ্বৃতা বপেব প্লবনশীনতা বা হান্কীভাব। ইহা 

সাঁবাদিন অগ্নিতপ্ত লৌহথণ্ডের হ্যায় 1 
(৩২) মৃহ্তা- ইচ্ছান্নবপ সঞ্চলনশীলতা। ইহা মস্থণ চাঁমভাব 

সঙ্গে তুলনীয় । 
(৩৩) কম্মঞ্ঞতা-কর্মপ্যতা_-শীবীবিক ক্রিয়্াব অস্কুল 

কর্মোগযোগিতা'। ইহা দেহেব কঠিনত্বেৰ বিপবীত এবং মজ.বুত বপে 

হাঁতুভিপৃষ্ঠন্র্ণেব সঙ্গে তুলনীয় । 
(৩৪) লক্গণৰপ--এ নাম ধাঁবণেব কাঁবণ হল তাব! উৎপত্তি- 

স্থিতি-ভঙ্গ বপ বিভিন্ন অবস্থা পৃথক পুথক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ কবে। 

উপচঘ--গ্রথম সন্নিবেশ বাঁ উৎপন্তিকে বুঝায়। এখানে উিপ' 

শব্দেব অর্থ হল প্রথম । গর্ভধাবণ কালে প্রথম তিন দশক (কাঁষ- 

ভাব-বাস্তু ) উৎপন্ন হয--তাঁকেই উপচষ বল। হয। প্রতিসন্ধি চিত্তের 

স্থিতি অবস্থা থেকে যে তিন দশক উৎপন্ন হযে যাবজ্জীবন (অন্য 

দশকসহ ) প্রবাহিত হতে থাঁকে তাঁব নাঁমই সন্তুতি। উপচষ এবং 

( উপচযেব ) সম্ভতি জাতি ব! জন্মব্পে নির্ধীরিত হয। তখন ২৮ 

বপ ২৭ বপে পবিণত হয । ॥ । 

সম্প্রতিবন্ধ বা কাঁবণভিত্তবিক বপেব জীবন সীম! (স্থাধীক্ষণ ) 
১৭ চিত্তক্ষণ অথবা, ৫১ চিত্ত-অমুন্ষণ” (এক চিত্তক্ষণেব উৎপত্তি-স্থিতি- 
ভঙ্গ নুদাবে )।. প্রথম চিতত্ণণ উপচয-মববপ, শেষ চিতক্ষণ জবতা- 
স্ববপ। অনিত্যতা হল বপেব বিনাঁশ। 

-. প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তিন লক্ষণ বপই বিদ্যমান যথা জন্ম 
(উৎপত্তি), বৃদ্ধি-জবত! এবং মুহ্ু। অনিত)ত। মৃত্যুব সমার্থক 
শব্দ। জন্ম এবং মৃত্ুব মধ্যবর্তা সমযই হল-ৃদ্ধিজবতা। 

১ অর্থকথাচার্যগণের মতানুদারে এক্ ঝলক বিদ্যুৎ প্রকাশের সময়ের 
মধ্যে কোটি কোটি চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতে পাঁরে। 

১৭ 
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পাঁচ বপ বথা ছুই বিজ্ঞপ্তি, জীতি, জবা ( জবতা) এবং অনিত্যতা 

ব্যতীত অবশিষ্ট ২৩ কপেব স্থিতিকাল (প্রত্যেকের ১৯ চিন্ত্ণমাত্র। 

বূপবিভাগ্ে! 

৩. সববঞ্চ পন" এতং অহেতুকং, সপ্পচচযং, সাসবন্ত জঙ্ঘতংঃ 

লোকিয়ং কামীবচবং, অনাবম্মণং, অপপহাতববং এবা, তি 

একব্ধিং পি অজ ঝভতিকবাহিরাদিবসেন বহুধা ভেঘং গচছতি 
স্থং? 

পদাদসঙ্থাতং পঞ্চবিধং পি অজবঝস্তিকবপং নাম. ইত্রং 

বাহিববপং । 
পনাদহদযসহ্খীতং ছবুবিধং পি বথ্ুকপং নাম, ইতবং 

অব,বপং । 

পনাদবিঞ্ এত্তিসঙখাতং সন্তবিধং পি ছবাবরূপং নামং ইভরং 
অদ্বাববপং । 

পসাদগাবজীবিতসঙখাতং অট ঠবিধং পি ইন্জরিয়রূপং নাম ; ইতবং 
অনিক্ড্রিয়বপং । 

পসাদবিসযদঙ্খাতং দ্বাদনবিধং পি ওলাবিকরূপং সস্তিকে কপ 

সপপটিঘবপং চ ; ইতবং নুখুমকপং, দবেরূপং, অপ.পটিঘবপং 1 

কম্মজং উপাদিন্নবপং ; ইতবং অন্থপাদিন্নবপং। 

বপাযতনং সনিদসসনবপং ; ইতবং অনিদস্সনবপং 

চক্খাদিদ্বষং অসম্পত্তবসেন, ঘাঁণাদিতষং সম্পত্তবসেনা তি 

পঞ্চবিধং পি গোচবগগীহিকরূপং ; ইতরং অগোচবগ্গাহিকবপং। 

বণ্ধো গন্ধো, বসো, ওজা, ভূতচতুক্কঞ্চেতি অটঠবিধং 

পি অবিনিবভোগবপং ঃ ইতবং বিনিবভৌগরূপং। 
ইচ.চে” এবং অটবী্তি বিধং পি চ বিচক্খণা 
অজব্ত্তিকাদি ভেদেন বিভজন্তি যথাবহং ৷ 

অয" এখ কপবিভাগো। 
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বপ-বিভাগ - 

বপ নিষ্ন প্রকাবে নিজেদেব বিভক্ত কবে £- 

১, অহেতুক (৩৫) ২. সপ্রত্যয (৩৬) ৩. সাসব (৩৭) 

৪, সংস্কৃত (৩৮) ৫. লোকীয় (৩৯) ৬. কামাবচব (৪০) 

“৭. অনাঁলন্বন ৪১) ৮* অপ্রহাতব্য (৪২)। 

এপপে বপ এক প্রকাৰ। বপকে যখন আধ্যাত্মিক (দেহস্থ ) বা 

বাহ্িক ভেদে ধাঁবণা করা হয তখন বপকে অনেক প্রকাবে বিভক্ত 

কবা যায়। 

তা কি প্রকারে (বিভক্ত ) হয? 

১. পাঁচ প্রকার প্রসাদবপ আধ্যাঞ্সিক' (৪৬)--বাঁকী সকল 

বাহিক। 

২. পাঁচ প্রসাদবপ এবং হৃদযবপ (98), এ ছষটি বাস্তবপ”_ 
বাকী সকল অবাস্তবপ । 

৩. পাঁচ প্রসাদবপ এবং ছুই বিজ্ঞপ্িবপ,এ সাতটি দ্বাববপ (8৫) 
বাকী সকল অদ্বারবপ । 

৪. পাঁচ প্রসাঁদবপ, ছুই ভাববপ এবং'জীবিতেন্দ্রি, এ আটটি 

ইন্ড্রিযবপ (৪৬)--বাকী নকল অনিক্ড্রিয়ৰপ!! 
8. পীঁচ প্রসাদঝপ ও সাত বিষষ১, এ বাঁবটি স্থ,লবপ (৪৭), 

সম্তিকৰপ (নিকট কপ ) এবং সপ্রতিঘপ ( ঘর্ষণাকারে উৎপন্ন কপ) 
"অন্ত সকল শস্মবপ, দুববাপ, অগ্রতিথবপ € রষণাকারে অন্ুৎপন্ন 
রূপ )। 

৬. কর্মজবপ গৃহীত (উপাঁদিন্) বপ (৪৮)-_অন্ক সকল অগুহীত 
€ অন্ুপাদিন্নবপ )। 

৭. বর্ণাযতন দৃশ্ম।নবপ ,__-অন্থসকল অনৃষ্যমানবপ। 
৮ চক্ষু এবং কর্ণ বিষষেব নিকট পৌঁছাষ না, তা অসম্পূক্তবপ, 

নাসিকা, জিহ্বা এবং কাব বিষবেধ নিকট পৌছাষ, 'তা তা সম্পক্তবপ । 
এ পাঁচটি গোঁচবগ্রাহীবপ অন্য সকল পৌচব অগ্রাহীবপ। 
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৯. বর্ণ, গন্ধ, বস; ওজঃ (৫০ ) এবং চাব মহাভুতবপ, এ আটটি 

(৫১) অবিনিভাজ্যবপ (একক কব্ণীয কপ), অন্য সকল বিনিভাজ্য- 

বপ। 

বিজ্ঞগণ দেহস্থ বা বাহক বপকে ২৮ প্রকাঁবে বিভাগ করে; 

থাকেন! 

এ পর্ষস্ত বপ বিভাগ । 

ব্যাথ্যা £ 

(৩৫) অহেতুক-_কাঁবণ তাবা! লোভ, দেষ, মৌহ-সংযুক্ত নয়। 

(৩৬) সপ.পচচযং--স প্রত্যয় £ তাবা কর্ম, চিত্ত, খতু এবং 

আহাব কপ কাঁবণ সংযুক্ত । 
(৩৭) সাঁসবং--সাঁঅব বা তৃষ্ণীযুক্ত £ তাবা আসব ব। তৃষ্তাব 

বিষয বপে কাজ কবে। 

(৩৮) সঙ্ঘতং--সংস্কৃত (প্রত্যয় সমবায়ে কৃত ) ঃ কর্ম, চিত্ত, খত, 

এবং আহার দ্বাবা গ্রভাবিত ৷ 
(৩৯) লোকিযং-লোকীয় : পৰন্থন্বেব সঙ্গে ভাবা নংযুক্ত। 

লোঁকাত্তব বপ বলতে কিছু নেই। 

(৪০) কাঁমাবচরং--কাঁমাবচর £ কারণ ভাব কামাঁবচব ভূমির 
অন্তর্গত 

(৪১) অনাঁরম অণং-কাঁবণ তারা দিও কোঁন আঁলম্বন অনুভব" 

কবে না। মনই ইন্ট্রিয় মাধ্যমে আলম্বন অনুভব করে (জানে )। 
সকল প্রকাঁব বপ ইন্ড্রিয়ে আলম্বন । 

(৪২) ভপপহাতব.বং_ অপ্রহতব্য ঃ পঞ্চ-নীববণকে যেবপে 

প্রান (ত্যাগ ) কবা ষায় সেকপ বপকে ত্যাগ কবা যাষ না। ইহা! 

দ্বাব! পের অবিনশ্ববন্ধ প্রকাশিত হয় না। 
(6৪৩) অজ বস্তিকং--আধ্াঁত্বিক £ বপ-প্রসাঁদবপ আধ্যাত্মিক । 

“তাঁবা পঞ্চস্কন্ধে উপব নির্ভর কৰে উৎপন্ন হয এবং কাজ কবে। 
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বপেন্দ্িঘ জীবিত সত্বেব অপবিহর্য অঙ্গ। তাব্যতীত তাৰ প্রাণ- 
"হীন কাঁষ্ঠ। ভাবা চিত্তেব ছার বপে গণ্য। 

(88) তাঁরা চিত্তেব আমন বা ভিত্তি বপে কাঁজ করে। 
(8৫) তাঁবা কুশল এবং অকুশল কর্মে দ্বাব স্ববপ ; চিত্ত এবং 

চৈতপিক, কাধকর্ম এবং বাকৃকর্মেব দ্বাবস্বরূপ | 
(৪৬) তাদেব এবপ বলাঁব কাঁবণ হল তাঁদেব নিজন্ব পবিধিতে 

প্রভ্যেকেৰ নিষন্ত্রণ বা আধিপত্য কাব ক্ষমতা আছে। কায়িক চক্ষু 
দশ বপগুণ দ্বাৰা সংগঠিত কিন্ত চু প্রসাদবপ অপব নষ গুণেব উপর 
ইন্দরত্ব বা আধিপত্য কবে। অবশিষ্ট গ্রসাদবপগুলিকেও ঘেকপভাবে 
হদয়নম কবতে হবে। ভাববপ শ্ত্রীভাব এবং পুংভাবকে নিযন্ত্িত 
কবে। 

(৪৭) ওলারিকং-স্থ'লবপ - আধ্যাত্মিক এবং বাহিক বাপ হিসেবে 
ইহাবা গুবনবূর্ণ। গ্রহণগুণ বিশ বলে তাদেব সন্তিকে ( নিকটেব ) 
বণ বলে গণ্য কৰা হয। স্থংলতা৷ এবং নিকটতাব পরিপ্রেক্ষিতে 
ইন্্রিষ এবং ইন্জরিগ্রান্ আলম্বন উভযই পবষ্পবকে আঘাত বা ধর্ষণ 
কবে। তাই তাদেব সপ্রতিঘ (পরষ্পবকে আঘাতকাবী) বলা 
হয়। 

9৪০ (07108100110 19. 159 70 41 
(৪৮) উপাঁদিন্ধং : প্রথম ১৮ প্রকার বপ তৃষণা-দৃষ্টি-মান বাবা 

গৃহীত হষ। | | 

(৪৯) গোচবগগাহিকবপং- গোচবগ্রীহী বপ £ তাদের এবপ 
বলা কারণ হল-তাবা বাহিক আলমবনকে' (ইন্দ্রিগ্াথ বিষ্যকে) 
গোচাবণ ভূমিব মত ব্যবহাব কবে (বাঁ তীতে বিচ কবে )। 
অভিধর্ার্থ সংগ্রহ অন্ুসাবে দৃশ্ত এবং শব হল চক্ষু ও কর্ণেব আলম্বন। 
কাফি স্পর্শ ই্যদিব তায চপ এবং কর্ণ তাদের গ্রহ বিষ্যকে স্পর্শ কবেনা। চক্ষু এবং কর্ণ দূবস্থ আল্বনকে সোজান্ুজি নিকটে উপস্থিত 
ইয়ে গ্রহণ কবেনা বা জানেনা । অন্থান্ত বিষ্যগুলিব ক্ষেত্রে, ইঞ্জিষেব 
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আলম্বনের সঙ্গে সোজাস্থজি মিলন বা স্পর্শ হয়। দৃষ্টাস্তস্ববপ বল! 
যার স্বাদ জিহবাব সঙ্গে বিষয়ের স্পর্শেই উৎপন্ন হয। সেবপ অন্য 

বিষয় ছু”টিও ( যথা গন্ধ এবং কায়িক স্পর্শ )। এ কারণেই বোধ হয 

গ্রন্থকাব বূপকে গোচবগ্রাহী এবং অগোচবগ্রাহী রূপে পুথকভাবে 
প্রদর্শন কবেছেন । 

996 00120610080 0. 160. 

(৫) ওজা -ওজ:-সে নিজেই কপ কিন্ত তাৰ মধ্যে বপ- 

উৎপাদন শক্তি বিদ্যমান । 

(৫১) নিয়ম অনুসারে আট বপ পবম্পুব সম্ন্যুক্ত। চাঁৰ 
মহাভূতবপ এবং চার ভূতোৎপন্ন (উপাদা ) বপ অবিভাজ্য। তাই 
তাদের শুদ্ধাষ্টক ( শুদ্বআট ) এবং ওজাষ্টক (ওজঃকে অষ্টমবূপে ধবে )- 

বলা হয়। প্রাণহীন বপেব বৃদ্ধিব কাবণও এই সাধিক ওজঃশক্তিব 
উপস্থিতি । 

াসমুটঠান-ন় 
৪. কম্মণ্ড চিত্ত, উতু, আহারো চে'তি চত্তাবি রূপসমুট্ঠা- 

নানি নাম। 

তথ কামাবচবং বপাবচরং চাতি পঞ্চবীসতিবিধং পি 
কূদল।কুমলকম্মং অভিসড.খতং অজ ঝস্তিক-সস্তানে কম্মসমুট্ঠানপং 
পটিসন্ধিং উপাঁদায় খণে খণে সমুট ঠীপেতি। 

অব্পবিপাঁকদ্ধিপঞ্চবিঞ্ঞাঁণবজ্জিতং পঞ্চসন্ততিবিধং পি চিজ্ঞং 

চিত্তমমুট ঠানকপং পঠমভবঙ্গং উপাদায জাবন্তং এব সমুট ঠাপেতি। 
তথ অপ পনাজবনং ইবিষাঁপথং পি সন্নামেতি । 

বোখপনকামাবচবজবনাভিঞ্ঞশ পন বিঞ্ঞ্ত্তিং পি সমুটঠা- 

পেন্তি। 

সোমনস্স-জবনানি পন” এখ তেবস-হসনং পি জনেতি । 

সীতুণ হোতু-সমঞ্এগতা তেজো-ধাতু-ঠিতিপ-পত্তা” ব উত্তুসমুট - 
ঠানবপং অজঝন্তং চ বহিদ.ধা৷ চ যথাবহং সমুট ঠাঁপেতি। 
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ওজা-সঙখাঁতো আহাঁবো। আহারসমুট ঠানবপং অজ ঝোহবণকালে 
ঠানপ পত্তো*ৰ সমুট ঠাপেতি । 

তথ হদয-ইন্দ্রিষফপাঁনি কমমজান' এব, বিঞ্এর্মভিদ্বয়ং চিত্তজং এব, 
সদদো চিভোতৃজো, লহুতাদিভ্ূঘং উতুচিভাহাবেহি সম্ভোতি। 

অবিনিবভোগরপানি ৮" এব আকাসধাতু চ চতুহি সম্ভূতানি ৷ 
লক্খণবপানি ন কুতোচি জাযস্তি 

অটঠারস পণএ্ররূস তেবস দ্বাদসাঁতি চ 
কম্মচিতভোতুকাহারজানি হোঁন্তি ষথাকৃকমং 
জাযমানাদিবপানং সভাবত্রী হি কেবলং 
নক্খণানি ন জাযস্তি কেহিচী”তি পকাসিতং। 

অযং এখ বপসমুটঠীননযো। | 

কপ-সমুখান (৫২) 
৪. চার বিষয় ছার! বূপ সমান (অবস্থান্তব ) হয়__যথা। ১, কর্ম 

২* চিত. ৩, খাতু 8. আহাব। 
১. কর্মসমুখান-বপ (৫৩) পঁচিশ প্রকার কামীবচৰ এবং 

বপাবচর কুশল এবং অকুশল.. কর্ম প্রতিসন্ধিক্ষণ হতে জীবন 
প্রবর্তনকালে প্রতিক্ষণে কর্মজবপ উৎপন্ন কবে। 

২, চিত্রসমুখান-বূপ (৫৪) পঁঠাত্তব প্রকাব চিত্ত (অর্থাৎ 
অবপাঁবচৰর বিপ্রাক এবং ছিপঞ্জ বিজ্ঞান চিন্ত বঞ্জিত) প্রথম ভবাঙ্গের 
প্রথম চিভদ্ষণ হতে, উৎপত্তির ক্ষণে ্গণে চিত কপ উৎপন্ন করে। 

ত্মধ্যে অর্পণ। জবন কাঁধিক ঈর্ধাপথকে নুদট করে। ব্যবস্থাপন 
চিত, কামাবচর জবন এবং অভিজ্ঞা চিত্ত কাঁয় ও বাক্য বিজ্ঞপ্তি 
উৎপন্ন কৰে। তেব প্রকাঁব সৌমনস্ত জবন ইসনচিন্ত উৎপন্ন কবে । 

৩. খহুবদঘুখান-বপ (৫6)-তেজধাতু বলতে শীতলতা এবং 
উষ্ণতা উভষকে বুঝীয়। তেজধাতু যখন স্থিতিপ্রাপ্ত হয় তখন 
অবস্থাহ্সাবে দেহস্থ বা বাহিক খতুসসুখীন-বপ উৎপন্ন করে । 

৪. আহাৰ সম্খান-ক্প (৫৬)-আহাবের অন্য নাম ওজঃ। 
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আহাঁব পবিপক্ক হযে দেহেব অঙ্গীভূত হযে স্থিভিপ্রাপ্ত হলে আহাব 
সমুখান-বপ উৎপন্ন ইয়। 

তাদেৰ মধ্যে হুদয়বান্ত-বপ এবং আট ইন্ড্রিরূপ কর্মজ। ছুই 

বিজঞপ্থিবপ চিত্ল। শব্দ চিত্তজ এবং খতুজ। 
লঘৃতা, মৃছ্ুতাঃ কর্মন্ততা খতু-চিত্র-আহাবজ। অবিনিভাজ্য-বপ 

এবং আকাশধাতু চার কাবণেই উৎপন্ন হয়। চাঁব লক্ষণ-বপ 

(যথা উপচয়, সম্ভতি, জরতা, মি চাব কাবণেব কোন কাবণেই 
উৎপন্ন হয় না। 

আঠাব, পনব, তের এবং বাব প্রকার বপ ইত্যাদি যথাক্রমে কর্ম, 
চিত্ত, খতু এবং আহাব থেকে উৎপন্নহয়। ' | 

চাঁব লক্ষণব্প কোন কাবণ দ্বারা উৎপন্ন 'হয় না বলে বিজ্ঞগণ 

তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বা ব্বভাবত-উৎপন্ন বপে প্রকাশ কবেন। 

ব্যাখ্যা £- 

(৫২) বপসমুখীন-বপোৎপত্তিঃ বৌদ্ধধর্ম ৰপেব মৌলিক উৎপত্তি 
বিষষ ব্যাখ্যা কবেনা। ইহা! বপেব স্থাধিত্ব স্বীকাব কবে এবং বপেব 
কি গ্রকাবে সমুথান হয় তা ব্যাখ্য! কবে। 

€ ৫৩) কম্মজ-কর্মজ £ প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কর্ম বলতে 

অতীত কুশল এবং অকুশল শ্রেণীব চিত্তকে বুঝায়। ইহা! কেবলমাত্র 
সেই শ্রেণীর কামাবচৰ এবং বপাবচৰ ভূমিব চিন্ত বা কপ উৎপন্ন 
কবে। ইহাঁব! ১২ প্রকার অকুশল চিত্ত, ৮ প্রকাব কুশল চিত্ত এবৎ 
৫ প্রকার বূপাবচব কুশল চিত্ত। কেবল কুশল অথবা অকুশল 

জনককর্ম ব্যক্তিব মৃত্যুক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পববর্তাঁ জীবনেব প্রতিসন্ধি 
চিত্তকে প্রভাবিত করে। প্রতিসদ্ধি চিত্ত উৎপত্তিব সঙ্গে সঙ্গে ৰপ 
অতীত কর্ম দ্বাবা প্রভাবিত হয়ে ব্যকিব ৃত্যুক্ষণ থেকে প্রদীপ 
শিখার মত ১৭ চিততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে উৎপন্ন হয়| 

গর্ভধাঁবণ মুহূর্তে জনককর্ম প্রভাবে তিন দশক যথা, কায়-ভাঁব- 
হাদ়বাস্ত উৎপন্ন হয়। কায়দশক--চাব মহাভূত, চাবভূতোৎপন্ন বপ, 
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জীবিতবপ এবং কাধপ্রসাদ-বপ দ্বাব৷ গঠিত। ভাঁবদশক এবং 

বাস্তাদশকও সেবপভাবে গঠিত | 

(৫৯) চিত্তজ £ অদৃশ্যমন কিন্ত প্রবল শক্তিমান এবং 

সন্তজীবনের প্রধান সাংগঠিনিক অঙ্গ। মন বপ উৎপন্ন কবাঁবও 

শক্তি ধাবণ কবে। অন্য অর্থে কুশল এবং অকুশল চিন্তা মনোজ 

এবং অননোজ্ঞ বপও উৎপাদন কবে। ব্যক্তির চিত্তজীত শাবীরিক 

পবিবর্তন থেকেই তা সাধাবণতঃ দৃষ্ট হয়! অভিধর্ম অন্ুসাবে প্রথম 

ভবাঙগ চিত্ত উৎপত্তিব অব্যবহিত পব্ন্দণ অর্থাৎ প্রতিসন্ধি চিভ 

উৎপত্তির পৰ থেকে চিত্তজ বপ উৎপন্ন হতে আবস্ত করে। 

প্রতিসন্ধি-চিত্ত চিত্তজবপ উৎপন্ন কবেনা কারণ পববর্তা জন্মে নবাগত 

কর্মই তাৰ সেই কৃত্য সম্পাদন কবে। চিত্তেব স্থিতি এবং 

চিত্তক্ষণে চিত্জবপ উৎপন্ন হয় না কারণ তখন তাবা ছূর্বল। 

ঘিপঞ্চবিজ্ঞানও উৎপাদনে শক্তিহীন, চাব অবপ ধ্যান-বিপাকও 
বপ উৎপন কবতে পাঁবে না কাঁবণ অবপধ্যানী বপের প্রতি বিতৃ্চ 
হযে ধ্যান বর্ধন কবেন। 

ইহা কথিত হয যে ধ্যাঁনাক্গ' চিত্জ-বপ উৎপাদনে অতীব 
প্রযোজন। যিনি ধ্যানলাভী তিনি শক্তিশালী বপ্প উৎপন্ন কবতে 
পাবেন, সে কাবণে তিনি আহার গ্রহণ না কবেও বেঁচে থাকতে 
সক্ষম। মীনসিক সতর্কতা সম্পন্ন ব্যক্তিব জীবিত-বপেব ক্ষয় হয় 
না। নির্বাণ সুথভোগী ব্যক্তিও আহার ব্যতিবেকে কিছুদিন বেঁচে 
থাকেন। যেমন বুদ্ধ সম্বোধি লাভেব পব ৪৯ দিন উপবাসী ছিলেন । 

৭৫ প্রকাব চিত্তের ২৬ জবন (১০বপ কুশল এবং ক্রিযা, ৮ অবপ 
কুশল এবং ৮ লোকোত্তব ) অন্বাভাবিক শাবীরিক গতি উৎপাদন 
কবতে পাবে যথা আকাশ পথে উডে বাওষা, মাটির মধ্যে ডুব দেওযা, 
জলেব উপব দিষে গমন কবা! ইত্যাদি । ব্যবস্থাপন চিন্তই মনোদ্বাবা- 
বর্তন চিত্ত। ২৯ কামজবন চিত্তগুলি হল--১২ অকুশল, ১ 
ইসিতোৎপাঁদ বা হসন চিত্ত এবং ১৬ শোভন কুশল এবং ক্রিষা, এবং 
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অভিজ্ঞাচিত্গুলি হল-_ উপেক্ষাসহগত এবং জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ৫ ধ্যান 

কুশল এবং ৫ ধ্যান ক্রিয়া । 
১৩ সৌমনস্য জবন চিত্ত হল--৪ (সৌগনসা সহগত লোভ 

চিন্ত অকুশল এবং ৪ মহাকুশল + ৪ মহাক্রিয়া এবং ১ হসন চিত্ত। 
চিত্ত। 

পুথগ জন উচ্চহাস্য বা মৃহ্হাস্য কালে ৪ অকুশল এবং ৪ শোভন 

চিন্ত অন্থবৌধ কবেন। শৈক্ষ্গণ মিথ্যাদৃষ্টিসহগত ছুই অকুশল চিত্ত 
ব্যতীত উক্ত চিত্তগুলি এবং অহ্ৎগণ চাঁব ক্রিয়া এবং এক হসিত চিত্ত 
অন্থবোধ কবেন। বুদ্ধগণ কেবল ৪ শোভন ক্রিয়া চিন্তে মৃছ্হাস্য 
কবেন। রা 

(৫৫) উত্জ £ খতৃজ পূর্বে বলা হয়েছে কর্ম প্রতিসদ্ধিক্ষণে তিন দশক 

উৎপন্ন কবে যথা কাধ-ভাব-বাস্ত দশক । এ তিন দশকেব আভ্যন্তবীণ 
তে্রধাতু,বাহ্যিক তেজধাত্ধর বঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিত 
অবস্থায় কতব কাৰণে খতুজ বপ উৎপন্ন কবে উৎপত্ভি ক্ষণে (বা' 
স্তবে ) কর্মজ তেডধাঁতু,চিত্তজ তেজধাতুব স্থান গ্রহণ কবে। 

ইহা পবিফ্ষাব যে খতু শব্দ তেজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 
ভে বলতে উষ্ণতা এবং শীতলতা উভয়কেই বুঝাঁয়। প্রকৃতপক্ষে 
আভ্যন্তনীণ এবং বাহ্যিক তেজধাতু, কপ উৎপন্ন কবে। প্রাকৃতিক 
কাঁবণে যে ৰপ উৎপন্ন হয় তাও খতুজ কপেৰ অন্তর্গত । 

(৫৬) আহাবজ £ কব্লীকৃত আহাবেব, মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থ 
এবং কর্ম-চিত্ত-খতুজবপ কলাপের মধ্যে যে ওজঃ থাকে তাঁদেব আহাব 

বলা হয়। আভ্যন্তবীণ ওজঃ বাহ্যিক পুষ্টিকর পদার্থেব দ্বাবা সাহাষ্য 
প্রাপ্ত হযে স্থিত অবস্থায় যে বপ উৎপন্ন হয় তা ৪৯ অন্ুচিততক্ষণ পর্যন্ত 
বিদ্যমান থাকে। ওজঃ যখন দেহে ছভিয়ে পবে তখন কপ উৎপন্ন 

হয়। জ্লাভ্যত্তবীণ ওজ: বাহ্যিক পুষ্টিকর পদার্থের সাহায্য ব্যতীত বপ 
উৎপন্ন কবতে সক্ষম নষ। 

হদয় বা হৃদয় এবং ৮ ইন্ড্রিষ কপ চেক্ষু,কর্ণ, জিহবা, কাঁষ, পুংভাব, 
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স্রীভাব' এবং জীবিত, কপ কর্মজ। জীবিতেন্ড্রিয় বা জীবনীশক্তি যা 

সপ্রাঁণ সজীব মানুষ এবং পণুব মধ্যে বিদ্যমান তাঁকে নিজৰ উদ্ভিদ- 

জীবন এবং অজৈব পদার্থ থেকে পৃথক বূপে দেখতে হবে কাঁব্ণ তাবা 

অপবিহার্ কর্মফল দাবা, ্ ষ্ট হয। 

তবে তাঁদেৰ মানুষ এবং পশুব চেষে ভিন্ন প্রকারেব জীবন বযেছে। 

আঁকাশ-ইহা এক বিচিত্র বিষয় ষে অন্ধুমধ্যস্থিত শৃন্যতা (ব1 

আকাশ ) চাব কাবণেই উৎপন্ন হয়। 
সদদঃ শব্দ_স্পষ্ট উচ্চাবণ যুক্ত শব্দ চিত্ত দ্বারাই প্রভাবিত হয, 

অস্পষ্ট শব্দ খাতু দ্বাবা সংঘটিত হয। বাদ্যযন্ত্রেৰ মাধ্যমে মানুষ যে শব্দ" 

উৎপন্ন কবে তা মন-প্রভাবিত (চিত্র ) এবং খতু সমথিত ( খতুজ)। 

কম.মজ £ কর্মজ-১৮£ তাব। ৯ অবিনিভাজ্য ৰপ+১ আকাশ 

+১ হ্বদয়+৮ ইন্ড্রিয়িবপ । | 

চিন্তজ-_ ১৫ : তাঁরা ৫ বিকাববপ+-১ শব্দ +৮ অবিনিভাজ্যবপ 

+১ আকাশ। | 

উতুজ £ ঝতুজ - ১৩ £ তাঁবা ১ শব্দ 4 ৩ লঘুতা ইত্যাদি + ৮ 

অবিনিভাজ্যবপ +১ আকাশ । 

আহাবজ- ১২ £ তাবা! ৩ লঘুত1 ইত্যাদি+৮ অবিনিভাজ্যবপ 
১ আকাশ । লক্ষণবপ সকল প্রকাব কপে বিদ্যমান কাবণ কোন 

রূপই উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গের বাইবে নষ 

কলাপ-যোজন! 
৫. একুপপাদা একনিবোধা একনিস্সযা সহবুত্তিনে। একবীসতি 

বপ-কলাপা নাম। | 
তথ জীবিতং অবিনিন্ডোগবপঞ্চ চক্থুনা, সহ চক্ধুদ্রসকংগতি 

পবুচউতি। তথা সোতাদীহি সদখিং দোত-দসকণ ঘাঁণ-দসকৎ, জিব হা 
দসকণ্ড কাষ-দনক্ ইতখিভাব-দসকং, পুম.ভাঁব-দসকং, ব খদসকঞ্, 
চৃতি যথাকৃকমং যোজেতব বং । অবিনিত্তোগবপং এব জীবিতেন সহ 
জীবিভনববংতি পবুচডতি। ইমে নব কম্মসমুট ঠান-কলাপা। 
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অভিনিন্তোগং বপং পন স্ুদধটঠকং ।“ তদেব কাঁয়বিঞ 

ঞ্তিয়া সহ কারবিএ্ঞ্তিনবকং বচী-বিএএত্তি সদ্দেহি সহ 
বচী-বিঞএতি-দসকং লহতাঁদীহি সদ্দধিং লহুতীি-একাদসকং 
কাষবিঞ ঞ্ভিলহুতাদি-ছাদসকং বচী-বিএ্এত্তি-সদ দলছতাঁদি-তের- 
সকর্চাতি ছ চিন্তসমুট ঠানকলাপা। 

স্বাদ ধট্ঠকং, সদ্দনবকং, লহ্তাঁদি-একাদদকং, সদ.দ-লহুতার্দি 

দ্বাদসকথণ*তি চণ্তাবো উভ্সমুটঠান-কলাপা! ! 

সদ ধট ঠক, লহুতদেকাদসকং চেতি দ্বে আহাবসম্ুট ঠান- 

কলাপা। 

তথ নুদ ধট ঠকং সদদ্রনবকং চে'তি উত্তুসমূট ঠানকলাপা। বহিদধা! 
পি লবভন্তি। অবসেস! পন সববে পি অজ ঝ্তিকং এব । 

কম.মচিত্তোতুকাহাব-সমুটঠানা যথাকৃকমং 
নব ছ চত্ুবে! দ্বে'তি কলাপা৷ একবীসতি। 

কলাপানং পরিচ্ছেদলকখণত্তা বিচকখণা 

ন কলাপঙ্গং ইচ.চাহু আকাসং লক খণাঁনি চ। 

অযম' এখ কলাপযোজন! । 

বপ-কলাপ সংযোজন (৫৭) 

৫. বপ কলাপ একুশ প্রকাব, তাবা একসঙ্গে উৎপন্ন হযঃ 
একসঙ্গে নিকদ্ধ হয; এক নিশ্রয় গ্রহণ কবে এবং একসঙ্গে বিদ্যমান 

থাকে । তাদের সমবায়েব নাম এক কলাপ বা এক গ্রচ্ছ। এবপ 

গুণানুমাবে একুশ গ্রকাৰ কপ-কলাপ হয়। 

নয় প্রকাঁব কর্মসমু্থান কলাপ 

১. তাঁদেব মধ্যে ১. জীবিতেক্ড্রিয় বপ, ৮ অবিভাজ্য বণ” 
এবং চক্ষুসহ চক্ষুদশক। (জী-জীবিতেক্রিয়বপ, অ-অবিনিভাজ] 
রূপ) 
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জী, ৮ অ এবং শ্রোত্র সহ - শ্রোত্র-দশক । 

জী, ৮ অ এবং ভ্রাণ সহ-ভ্রাঁণ-দশক 1 

জী, ৮ অ এবং জিহ্বাসহ - জিহ্বা-দশক ॥ 

জি, ৮” অ এবং কাষ সহ » কায-দশক । 

জী, ৮ অ এবং স্ত্রীভাব সহ সস্ত্রী-দশক । 

জী, ৮ অ এবং পুংভাব সহ - পুংভাব দশক । 

জী, ৮ অ এবং হ্ৃদয়বাস্ত সহ - হাদযবাস্ত-দশক । 

জী,৮ অ»* . **জীবিত নবক। 2 খা ০ রে ৯9০5৫ 

ছয প্রকার চিত্ত সমুান কলাঁপ-_ 

আট অবিনিভাজ। বূপই _ শুদ্ধাষ্টক। 
শুদ্ধাষ্টক কায-বিজ্ঞপ্তি সহ-কাঁষবিজ্ঞপ্তি নবক। 

শুদধাষ্টক, শব্দ, বাকৃবিজ্ঞপ্তি সহ » বাক্বিজ্ঞপ্তি দশক । 
শুদ্বাষ্টক, লঘুতা, মৃদৃতা, কর্মণ্যতাঁসহ - লঘুতাদি একাঁদশক। 
কাষবিজ্ঞপ্তি, লঘুতার্দ একাঁদশকসহ- কাযবিজ্ঞপ্তি- 
লঘুতাদি একাদশক। ? ? 

৬", বাক্-বিজ্ঞপ্তিঃ শব্দ, লঘুতাদি একা দশকসহ * ত্রযোদশক ৷ 

₹:০০:৮৮ ছু 

চাঁব প্রকাঁব ঝতু সমুখান কলাপ - 

শুদ্ধান্টক ২-শুদ্বাষ্টক শব্দসহ-শব নবক। 
৩... শুদবা্টক সহ লঘুতাদি একাদশক -লঘুতাদি একাদশক । 

 শুদ্াষ্টক, শব্দসহ লু দাদশক - শব্দ-লঘুতাদি 
দ্বাদশক। 

ছুই প্রকার আহাঁব সমুর্থান কল।প-_ 
১. শুদ্ধাষ্টক ২. শুদ্ধাষ্টক সহ লঘুতাদি একাদশক। 
উক্ত বপ-কলাপ সমূহের মধ্যে শুদধাষ্টক এবং শব্খ নবক ছুই 

প্রকীর খতু সমুখান বপ বাইবেও উৎপন্ন হয। অবশিষ্ট কলাঁপগুলি 
আধ্যাত্মিক, কেবলমাত্র জীবদেহেই উৎপন্ন হয। 
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সর্বমোট ২১ প্রকার বপকলাপ ( বপগুচ্ছ ) যথা ৯+৬+৪+২ 

যথাক্রমে কর্ম, চিত্ত, খতু এবং আহাবোৎপন্ন। 

বিজ্ঞগণ বলেন £ আকাশ (পরিচ্ছেদ বাঁ সীমা) ও চার লক্ষণবপ 

€ উপচয়, সম্ভতি, জবতা, অনিত্যতা৷ ) ৰূপ কলাপেব অঙ্গ নয় । 

এ পর্যন্ত বপকলাপ সংযোজন । 

' বপপবত্তিককমো 
৬. সববানি পন” এভানি বপানি কামলৌকে 'যথারহং অনুনানি 

পবত্তিযং. উপলব্ভর্তি' পটিসদ্বিষং পন সংসেদজানঞ্চে'ৰ 
ওপপাতিকানঞ্চ চক্খু-সৌত-ঘাণ-জিব্হাকায়-ভাব-বথ,-দসকসঙখা- 

তানি সত্ত-দসকানি পাতুভবস্তি উককটঠবসেন। ওমকবসেন পন 

চক খু-সৌত-ঘাণ-ভাব-দসকাঁনি বদাচি পি ন লবভস্তি। তম্মা 

তেনং বসেন কলাপহানি বেদিতব:বা । 

গবভসেষ্যক-সভানং পন কায়-ভাব-ব্থদসকসঙখাতাঁনি তীনি 
দসকানি পাতুভবপ্তি। তথা" পি ভাবদসকং কদাচি ন লব ভতি। 
ততে৷ পবং পবত্তিকালে কমেন চকখুদসকাদীনি চ পাতুভবপ্তি। 

ইচচে'বং পটিসদ্ধিং উপাদায় কম্মসমুটঠানাঃ ছৃতিষচিত্তং 
উপাদার চিত্-সমুট্ঠানা, ঠিতিকালং উপাদায উতুসমুট ঠানা, 
ওজাফবণং উপাদায় আহাবসমুটঠানা চে*তি চতুসঘুট্ঠানবপ-কলাঁপ- 
সন্ততি কামলোকে দীপজালা বিয় নদীসোতো! বিষ চ যাবতাধুকং 
অবভোচুছিন্নং পব্ততি। . 

মবণকালে পন চুতি-চিত্বোপরি সত্ভবসমচিত্তদ্স ঠিতিকালং 
উপাঁদায় কম্মজবপানি ন উপপজজস্তি। পুবেতবং উপপন্নানি চ 
কম্মজ-বপানি চুতিচিভসমকালং এব পবতিত্বা। নিকজবাস্তি। ততো 

পবং চিত্তজাহাবজবূপঞ্চ বোচ.ছিজজতি। ততো! পবং উত্ুসগুট ঠান- 

বপপবম্পর! যাব মত-কলেবব-সঙখাতা৷ পবত্তস্তি । 
ইচচে”বং মতসতানং পুনদে'ব ভবন্তবো 
পটিসন্ধিং উপাঁদায় তথা বপং পবত্ততি | 



রর বপ সংগ্রহ বিভাগ ২৭১ 

বগলোকে পন ঘাঁণ-জিবহা-কাঁধ-ভাঁব- -দকানি চ আহাবজ- 

কলাপানি চন লবভস্তি॥ তন্ম! তেসং পটিসদ্ধিকালে চক খু সোত- 

ন্বথ্বসেন তীণি দসকানি, জীবিত- নবকানি চে'তি চত্তাবো 

কম্মসমুখানকলাপ। পবত্তিষং চিভোতুদমূট ঠানা চ লবৃভস্তি। 

অসঞ ঞ্র-সত্তানং পন চক খুঁসৌত-বর্-সদ্দীনি পি ন লব ভন্তি। 

তথা সব্বানি পি চিত্জবপানি। তন্ম। তেসং 'পটিসন্ধিকালে 

জীবিতনবকং এব। পবতিযঞ্চ সব্দবজ.জিতং উতূসমুট ঠানকপং 
অতিবিচ চতি। 

ইচচেবং কাঁমবপাসঞ্ঞ্রিসঙ.থাতেন্ছু ভীম্থ ঠানেন্ু পটিসন্ধি- 
-পবর্তিবসেন ছুবিধা বগপ.পবন্তি বেদিতব বা 

অটঠবীসতি কামেন্ু হোস্তি তেবীস বপিন্থু 
সভ্তরস” এব” অসঞ্ঞ্ীনং অবপে নথি কিঞ্িপি । 
সদদে বিকাবো! জবতা মবণঞ্চ ওপপন্তিষং। 
ন লব.ভস্তি পবত্তে তন কিঞ্ি পিন লবভতি। 

ং এখ বপ-পবভিক কমে |। 

নিববানং 
৭, নিববানং পন লোকুভ্তবসঙখাতং চত মগ গঞ্াণেন 

সচ্ছিকাতববং মগএ-ফলানং আলম্বনভূতং বান-সঙ খাতা তণহাষ 
নিক.খন্তত। নিব.বানস্তি পবুচচতি। 

তির এতং সভাঁবতে! একবিধং পি। সউপাদিসেস-নিব বাঁনধাতু, 

অনুপাদিসেস-নিব বানধাঁতু, চে'তি ছুবিধং হোতি কাবপপবিষাষেন। 
তথা সুঞঞ৪তং অনিশিং অপপণিহিতং চে'তি তিবিধং হোঁতি 
আকাবভেদেন। 

পদমচ্চতমচ্ত্ত অসঙ্ঘতমন্ুততবং | * 
নিবুবানমিতি ভাঁসম্তি বানযুত্বা মহেসযো।' 
ইতি চিন্তং ঢেতসিকং কপং নিব বানং ইচচপি 
পবমথং পকাসেস্তি চত্থ! ব তথ্থাগতা । 

ইতি অভিম্মথসঙ্গহে বপ-সঙ্গহবিভাগো নাম ছট ঠো পবিচছেদো। 



২৭২ অভিধর্মপর্থ সংগ্রহ 

বূপের উৎপত্তিক্রম (৫৮) কামলোকে 
৬; কামলোকেব সত্গণ জীবন প্রবর্তনকালে অন্থুবপ 

পবিস্থিতিতে পবিপুর্ণভাবে সকল বপ প্রাপ্ত হয়। 
কিন্ত ম্বেদজে এবং উপপাঁদিক (স্বঘং উৎপত্তিশীল ) সত্গণেৰ 

নিকট প্রতিসন্ধিক্ষণে অধিক পক্ষে চক্ষু, শ্রোত্র, নীসিকা, জিহ্ব।, কাঁষ, 

ভাব এবং বাস্ত, এই সপ্ত দশক উৎপন্ন হয় এবং কম পক্ষে তিন 

দশক উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কখনও চক্ষু, শ্রোত্র, ভ্রাণ এবং ভাব, 

এই চাব দশক উৎপন্ন হয় না। সেই হেতু, তাঁদেব কলাপ উৎপতভি 

অপূর্ণ থাকে। 

জরায়ুজ বা গর্ভীশয়জ সন্সগণের তিন দশক যথা, কাঁয়ঃ ভাব এবং 

বাস্ত উৎপন্ন হয় । কখনও ভাবদশক উৎপন্ন হয় না। গর্ভ 

ধাবণ সময় থেকে জীবন প্রবর্তন কালে ক্রমান্বয়ে চক্ষু ইত্যাদি দশক 

উৎপন্ন হয । 

এ প্রকাবে বপপকলাপ সম্ভতি (খাবাধাহিফল) চাঁব প্রকাবে 

উৎপন্ন হয় ১.কর্মসঘুখানবপ গর্ভধারণ ক্ষণ থেকে ২.চিত্ত 

সমুখানবপ দ্বিতীষ চিত্তক্ষণ থেকে ৩.ঝতুসমুখানবপ স্থিত অবস্থা 
থেকে ৪.আহাবিসসুখানৰপ ওজশক্তি দেহৈ বিস্তৃত হওযাঁ থেকে 
-এবপে কামীবচৰ ভূমিতে জীবন প্রবর্তনকালে' দীপশিখাব স্তাষ বা 
নদীব আোতের মত বাধাহীন ভাবে আম্ৃত্য প্রবাহিত হয়ঃ .». 

মৃত্যুকালে বপেব ক্রিয়া 

মৃত্যুকালে অর্থাৎ ঘতিচিতের ১৭ চিতণ পূবে-স্থিতিক্ষণ হতে 
আব কর্মজ বপকল৷প উৎপন্ন হয না। ' কর্মজবপ যা পূর্বে উৎপন্ন 
হযেছিল তা চ্যতি চিত্তক্ষণ পর্বস্ত প্রবাহিত হযে নিকদ্ধ হয। তারপব 

চিত্তজ এবং আহারজ বপকলাপ নিকদ্ধ হয। সরশেষে খত্জ 
বপকলাপ ম্বৃত দেহেৰ স্থারী কাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। 

অন্বপভাবে মৃতব্যক্তিব পুনরাষ প্রতিসন্ধিক্ষণ থেকে বপকলাপ 
প্রবতিত হতে থাকে । 



বপ 'সংগ্রহ বিভাগ ২৭৩ 

বপলোক 
বপলোকে ভ্রণ, জিহবা, কায়, ভাব দশক এবং আহাবজ রূপ- 

'কলাপ উৎপন্ন হয। স্থৃতরাঁং সে ভূমিতে উৎপত্তি কালে চন্ষু-শ্রোত্রবাস্ত 
দশকত্রষ এবং জীবিত নবক-_এ চাৰ কর্মসমুখিত বপকলাপ উৎপক্গ 

হয। প্রবর্তনকালে চিত্ত ও খত, সমুখিত বপকলাপ উৎপন্ন হয় । 

অসংজ্ঞ সত্বগণেব নিকট চক্ষু, শ্রোত্র, হৃদয় এবং শব্দ কাপ 
উৎপন্ন হয না । তাদেব চিত্ত-সমুখিত বপকলাপও উৎপন্ন হয় না। 

সুতরাং প্রতিসন্ধিব সময তাদের কেবল জীবিত নবক উৎপন্ন হয়। 

ভাবা জীবন প্রবর্তন কালে শব্দ ব্যতীত খতুজ রূপকলাপ প্রাপ্ত 
হয়। 

এভাবে কাম, বপ, এবং অসংজ্ঞএই তিন লোকে প্রতিসন্ধি এবং, 
প্রবর্তন কাল অন্ুসাবে ছুই প্রকাব বপ উৎপন্ন হয বুঝতে হবে। 

কামভূমিতে ২৮ প্রকাব কপ, বপভূমিতে ২৩ প্রকার বপ, এবং 
অমংজ্ঞ বপ ভূমিতে ১৭ প্রকাৰ ৰপ উৎপন্ন হয়, কিন্ত , অবপভূমিতে 
কোন প্রকাব ব্প উৎপন্ন হয না বুঝতে হবে । 

_ প্রতিমন্ধি এবং চ্যতিকাঁলে শব্দ, বিকাঝ, জরতা অন্থভূত হয় 
না। তবে জীবন প্রব্ত? নি কালে সবগুলিই অনুভূত হয় । 

এ পর্যন্ত রূপের উৎপত্তি ক্রম। 

ৃ নির্ধা (৫৯) - "8 
৭, - নির্বাণকে -লোকোত্তর রূপে গণ্য কর! হয় এবং নির্বাণ চার 

মাজ্ঞান ছাবা দর্শন কর! যায়। ইহা! চার মার্গ এবং চাঁর ফলের 
আলম্বন এবং “বান” নামক তুষ্জাবপ বন্ধনের ০ অবসান-- “তাই 
তাকে বলে নির্বাণ। রি ৭8 

: স্বভাব অনুসারে নির্বাণ একবিধ। কারণ র্ধাযু, অন্ুসাঁরে নির্ধা 
ছুই প্রকার--সউপাদিশেষ নির্বাধাতু এবং অ্থপাদিশেষ নিরাশ 

উড 2৮. ২. ও রঃ 



২৭৪ অভিধর্মার্থ সংগ্রহ 

ধাতু। আকার ভেদ অনুসারে নির্ধাণ তিন প্রকাব--্শূন্য (৬০), 
অনিমিত্ত.(৬১), অপ্রণিহিত (৬২)। * 

বিগততৃষ্ণ মহপ্বিরা বলেন : নির্বাণ পরম অচ্যাত-অনস্তপদ (৬৩), 
অকৃত (৬৪) এবং অনুত্তর (লোকাতীত )। বুদ্ধগণ: চাব প্রকাবে 

পরমার্থ প্রকাশিত করেছেন যেমন-_চিত্ত, চৈতসিক, কপ এবং 
নিবাণ। , 

এ পর্যন্ত মিড সংগ্রহেব বপ-সংগ্রহ নামক যষ্ঠ পা ] 

ব্যথ্যা 2 
». (৫৭) ।রূপ একা! উৎপন্ন হয় না।, ইহা গুচ্ছর্ূপে উৎ ₹প্ হয়। 

'মেই ও গুচ্ছ ২১ গ্রকাব প্ূপকলাপ। 

সকল চৈহসিক যেমন চাব, প্রকার সাধারণ লক্ষণ (বিশিষ্ট তেমন 
নূরে রূপক্লাপগুলিও ঢার বিশেষ, শ্বভাব লঙ্ণযুক্ত। দৃষ্া্ত 
স্ববপ বল! যায় চক্ষু-দশকে মধ্যে দশ প্রকার, সংযুক্ত রূপ একসজে 
উৎপন্ন হয় এবং একসঙ্গে নিবোধ প্রাপ্ত হয় € একুপ, পাদ-একনিকোহ) ] 

পৃথিবীধাতু যা দশ “রূপের একটি তা! অন্য নয় রূপের ভিত্তিরূপে 
কাজ করে ( একনিস্সায় )। এই দশ রূপ সহ-অবস্থানশীল 
(সহবুত্তি)। ইহা! হৃদযঙ্গম করা উচিত থে চক্ষু-দশকের পৃথিবীধাতু 
শ্রোত্র-দশকের সংযুক্ত দশরুপের। ভিত্তি স্ববপ কাজ করে না। এ 
চার লক্ষণ, প্রত্যেক বপকলাপের সংযুক্ত রূপের প্রতি প্রযোজ্য 4 

। (৫৮), এ অধ্যায়ে, বগিত হয়েছে--জীবন প্রবীন কালে, 
প্রতিসন্ধিক্ষণে এবং বিভিন্ন প্রকার অন্ম অবস্থায় কি প্রকাবে বপ- 
কলাপ উৎপন্ন হয় । 

বৌদ্ধধর্ম অনুসাবে জন্ম চার প্রকার যথা অণ্জ, জরায়, 
সংহ্বেদজ এবং উপপাদিক (্বয়ং উৎপত্তিশীল )। | 

: কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি অতি নিচু জাতীর প্রাণীর জগ ছূ্গন্কময় জলে, 
মৃতদেহে ব। তদ্রূপ স্থানে বৃদ্ধি পায়-এবপ জন্ম সংস্বেদজ। 
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কোন কোন সংস্বেদজ প্রাণীর সকল ইন্ত্রিয় থাকে নাঃ এমন কি 

ভাব (স্ত্রী বা পু ভাব) থাকে না। তাদের সকলেব কিন্তু চিত্ত 

থাকৃবেই কারণ চিন্তের ভিত্তিবপ হ্ৃদয়বাস্ত তাদের বিছ্যমান। 

উপপাদিক সত্বগণ সাধারণতঃ চক্ষুগ্রাহ্য নয। পূর্বকর্ম প্রভাবে জ্রণ 

মাধ্যম ব্যতিরেকে তারা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমঘ্থিত হযে স্বয়ং উৎপন্ন 

হয়। প্রেত, দেব এবং ব্রন্ধগণ এই শ্রেণীর জীব। 

- কামলোকের কিছু উপপার্দিক সত্ব লিঙ্গহীন (ভ্ত্ী বা পুংভাব 

'বৃহিত)। বপলোকের সত্বগণ কেবগ লিঙ্গহীন নন, তাদের নাসিক 

জিহ্বা এবং কায বিগ্ভমান থাকলেও তা সংবেদনশীল নয । : এ সকল 

ইন্জি যর প্রসাদবপ নেই কারণ এ সকল ইন্দ্র ব্রহ্মদের কোন কাজে 

আসেনা - ূ 2 
অগ্ুজ সতুগণ জরাষুজ সত্ব্গণের অন্ত ভুক্ত, প্রতিক তাঁবা 

সকলে -তিন'দশক যথণ কাধ, ভাব এবং হদয়বাস্ত লুভ করে। 
কৌন সময় তাদের মধ্যে কেহ কেহ জী ব1 পুংলিঙ্গ বিহীন হব 
ইহা দ্বারা বুঝা যায় অপ্ডও চিত্তযুক্ত । 

(৫৯) 'নিব্বান £ নির্ধাণ__সংস্কত - নির্বাণ, নি এবং .বান 
সংগঠিত নি+বান -নিবান -নিক্বান।। নি (অব্যষ পদ) অর্থে না 
বোধক। বান অর্থে বুঝায় বয়ন, ব! তৃষ্ণ-এই তৃষ্ণারজ্ঞ, ব্যক্তিকে 
সংার সংসরণ কালে জন্ম-জন্মাস্তবেব .ঘুখিপাকে আবদ্ধ করে 
রাখে। 

যতকাল ব্যক্তি ৃফণবদ্ থাকে ততকাল নৃকন কর্মশক্তি আহরিত 
হয় যা প্রতিকণিত হযে ঘে কোন বপ জন্মে অনম্তকাল ত্য 
চক্রে আবর্তিত হতে হয় । যখন সকল প্রকার তৃষর অবসান হয় 

তখন কর্মশক্তির প্রভাবও নিরোধ প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থাকেই আমবা 
বুলি জন্মমতত্যুক্র বিমুক্ত অবস্থ। ব। 'নির্বাণ। বৌদিদৃষ্টিতে বিমুক্তি 
বা জনবাহ জান চর ০০৫ আল 
১.০. টি দেখুন। 

চু ৯ 

রা । 
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জন্মমৃহ্যচক্র থেকে মুক্তিনাভ, তা কেবল মাত্র "পাপ আব নরক, 

থেকে অব্যাহতি পাওয়া নয় । ৬ 

শব্দবিজ্ঞান অনুসারে নিববান শব্দ নী+% বাড নিষ্পনন, বয়ন 

কবা অর্থে, অনাসক্তি বা অনাকুষ্টতা বা বিগততৃষ্তা প্রকৃতপক্ষে 

শির্ধাণ হল সেই ধর্ম, যা সকল প্রকার তৃষ্ণাব পরিপূর্ণ 
অবসান 

নিব্বান নী+ বা ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছেও বল! যা, নিভে 

যাওযা। সে অর্থে নিববান হল নিভে যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া বা! 

লোভ, দ্বেষ এবং মোহের € অবিগ্ঠার ) সম্পূর্ণ বিনাশ হওযা । নিব্বান 
কেবল ক্লেশের ক্ষষু নয় রূপে জানতে হবে। (খযমন্তং এব 

নিব্বানস্তি বত্তববং)। ইহ? কেবল ৪৮1 লাভের উপাষ কিন্ত 

শেষ পরিণাম নয়। . 5 

নিব্বান হল পরমার্থ সত্য ( বর্থুধম্ম ), ইহা লোড অর্থাৎ 
দেহ, মন এবং পঞ্চ্বন্ধের অতীত । 

নিব্বানকে প্রত্যক্ষ ব! প্রতিবেধ জ্ঞান এবং অনুমান'বা অন্নুবোধ 

জ্ঞান দ্বারা হৃদযুঙ্গম করতে হবে । ! এ উভয় ধারণায় যা! ব্যক্ত হয় তা 

হল--নির্বাণ চার আর্য মার্গেব প্রজ্ঞা দ্বারা 'উপলব্ধি করা যায় এবং 

ইহা। মার্গ এবং ফলের আলম্বন বূপে প্রতিভাত হয় । 

স্বভাবত: নিব.বান শান্তিময় বা নির্বণি শাস্তি স্বভাব 1 নির্বাণ 

জীবন প্রবভ্নিকালে এবং মৃত্যুর পব এ ছুই ভাবে উপলব্ধি কর! 
যায়। পালি সাহিত্য এ বাপারে অতি সরল কিন্ত নিগ.চ শব 

বাবহার করেছে-_ভা হল “কারণপরিযাযেন (কাৰণ পরায় ছারা )। 
শ্রীলঙ্কাব অর্থকথাঘ এ নামের কারণ ব্যাখ্যা কৰতে গিয়ে যা বলা 
হবেছে তা এব্্প-স্বন্রূপ উপধি বিছ্ভমান থাকা. অবস্থায় বা বিদ্যমান 

না থাকা অবস্থায় (সউপারিসেসাদিবসেন পঞ্ঞ্াপনে কারণ: টু 

ভূতস্দ উপাদিসেসভাবস্ম লেসেন )1 প্র প্রসঙ্গে আউংসান ব্যাথা 
করে বলেন -_-“পঞ্ঞ্াপনে কারণভূতন'স -লেসেন' -বাঁক্যাংশের অর্থ 

সপ 
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সিংহলী অর্থকথ| পরিপ্রেক্ষিতে এপ দীড়াঘ “ভাষ। কৌশল প্রাবাগ 

করে অর্থ অধিগম করা ।; 

- সউপার্দিসেস £-স-সহিত১ উপাদ্ি (স্বদ্ব-দেহ ও মন) মেস 

সআবশি্ট, উপাদি উপ+আ+%দ1 গ্রহণ করা অর্থাৎ পধক্ষম্ধকে' 

তৃষণ এবং মিথ্যাদৃষ্টি ছারা আকড়ে থাকা । ইহাই ক্লেশ ( আবিলতা) 
পালি সাহিত্য (ভ্রিপিটক) এবং অর্থকথা! অনুসারে ভ্রোতাপন্, 

সকুদাগামী এবং অনাগামিগণ যে নির্বাণ উপলব্ধি ব| প্রত্যক্ষ করেন 
তাহল স্টপাদিশেষ নির্বাণধাতু কারণ তীনা। . এখনও দেহধারী 

(স্বদ্বধাবী ) এবং তাদের মধ্যে এখনও কিছু ক্লেণ বিদ্ধমান। দেহধানী 

অর্থংগণের নির্বাণ সউপাদিশেষ নিবণণধাতু । দেহ, ত্যাগের পৰ 
অহ্বগণের নির্বাণ হল অন্ুপার্দিশেষ নির্বাণধাতু কাবণ পথম 
এবং সকল ক্লেণ তাদের তখন পরিচ্ছিনন হয়েছে। 

ইতিবুস্তক গ্রন্থে ছুই প্রকাৰ নিবর্ণণের কথা বল! হযেছে তবে তা 
কেবল অর্থংগণ কর্তৃক বিজ্ঞাত নির্বাণ সম্বদ্ধে প্রযোজ্য। তা! 
এরূপ £ চি 

সর্বতৃষ্ণাগত, সর্বদর্শী বুদ্ধ কর্তৃক ছুই প্রকার নির্বাণধাতু সম্বন্ধে 

ব্যক্ত হয়েছে । তার মধো একটি হল- জন্মক্রোতনিবোধ মাধ্যমে 

ইহজীবনে পণ্চস্বন্ধের বিছ্ভমানতায় বে নির্বাণ উপলদ্ধি করা হয-তা হল 
সউপাদিশেষ নিবণণ। অপবটি হল-_ভবিষ্যতে পধক্্ষদ্ধের অবিদ্ভমানতা 

এবং পুনকৎপত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ অবস্থায় থে নির্বাণ উপলব্ধি করা 
হয-_তা হল অন্ুপাদিশেষ নির্বাণ । | ইতিবুত্তক পৃঙ৮ ]. 

(৬০) সুঞ্ঞতা £ শুন্যতা হল লোভ-দ্বেষ-মোহ হীনতা ব! 
শৃন্ততা বা সকল কাবণসম্তংত উৎপত্তির মুক্তাবস্থা। ৷ 

(৬১) অনিমিত্তঃ লোভ-চিহ্ন হীনতা ইত্যাদি অথবা সকল 
কারথসম্তত উৎপত্তির নিমিত্বশুন্য ত| | 

(৬২) অপণিহিত £ অপ্রণিহিত-_লোভাকাঙ্খাহীনতা ইত্যাদি 
ব| তৃষগ চেতনা মাধ্যমে আকাঙ্খিত ন। হওয়া । ও 
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(৬৩) পদং ঃ এখানে এ শব্দটি “বস্তধর্ম' অর্থে ব্যবহৃত হযেছে) 

পদং শব্দটি কোন পালি শবেব অর্থ প্রকাশিত কবে না। প্রকৃতপন্ষে 
নির্বাণ কোন অবস্থ! ব। প্রক্রিষাব ধবণ নব । পালি সাহিত্যেব 
ধম্ম বাধর্ম ইহার প্রকৃত অর্থ । 

৬৪) অসঙ্থত £ নির্বাণ একমাত্র ধর্ম যা কার্ধকারণ সম্্াযুক্ত 

নয? তাই ইহ! শাশ্বত ইহা কাব৭৪ নয, ফলও নয্ব। 

নল। নং ১৩. 

কি প্রকাবে বিভিন্ন প্রকাব চিত্ত নান! প্রকার কূপ উৎপন্ন কবে। 

শা সংক্ষেপন 

ক- কম্মজব্প--কর্মজরূপ 

চি- চিত্তজবপ- চিত্বজবপ 

ই-ুইরিয়াপথ--কাধিক অবস্থান 
হ-হসিতুপপাদ"-হাসি উৎপাদক চিত্ত 
বি-বিঞিঞততি-_বিজ্ঞপ্তি, কাঁষ এবং বাক্বিজ্ঞঝি*। 

+ হা] 
- সন! 

কচি ই হ বি 
৪ সৌমনস্য'সহগত লোভ মূলক চিত্ত + + শ + + 

৪ উপেক্ষা সহগত লোভ মূলক চিত্ত 4 + টি 

২ ঘ্েষ যূলক+২ মোহমূলক চিত্ত + + না 1 

১০. দ্বিপর্চবিজ্ঞান +8 অবপ বিপাক -- -- - -- - 

২ সম্পটিচ্ছন+১ ইন্দিত্ব ছবার+৩ -_- + -- ,---- 
সম্ভীবণ 



0 ০০ রু ০০ ০০ তু ন্বা লি লি ২৮ হ৮ 

বূপ সংগ্রহ বিভ।গ 

মনো দ্বার (বৌথাপন) 
হসিতোতপাদ 

বূপ কুশল -.. 

বপ বিপাক+৫ ব্প ক্রিয়া 

অবূপ কুশল এবং ক্রিযা ঢু 
লোক্যেত্বব 
সৌমনস্য সহগত শোভন 
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শোভন বিপাক্ 
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সপ্তম পরিচচ্ছাদ 

সম্চ্চঘ-সম্গহ-বিভাগো 

১, দ্বাসত্ততিবিধা বুত্ত। বথনধম্মা সলকৃখণ! 

তেসং দানি বথাযোৌগং পবক্থামি সমুচচষং । 

২* অকুসলসঙ্গহোঃ মিসসকসঙ্গহোঠ বোধিপক্খিবসঙ্গহো, 

সব্বসঙ্গহে! চে"তি সমুচচষ-সঙ্গহে। চতুব বিধো! বেদিতব্বে!। 

কথং? 
(১) অকুসলসঙ্গহে তাব চত্তারো আপব। £-_কামাসবোঃ 

ভবাঁসবে, দিট্ঠাসবো, অবিজ.জাসবে1। ৃ 

(২) চত্বারো। ওঘা-কামোঘো, ভবোঘেো; দিটঠোঘোঃ 
অবিজজোঘে। ৃ 

(৩) চত্তারো! যোগা_কামযোগো, ভবযোগো, দিটঠিযোগোঃ 
অবিজজাযোগে। । 

(8) চত্তারো গন্থা-অবিজজা কাবগ্রন্থো ব্যাপাদো 
কাযগন্থো, সীলব্বতপবামাসে। কাযগন্থো, ইদংসচচাভিনিবেসো। 
কাষগন্থো । 

(৫) চত্তীরো উপাদানা-_কামুপাদানং দিট ঠপাদানং, সীলব্ব- 
ভুপাদানং, অত্তবাদুপাদানং। 

(৬) ছ নীবরণানি-_কাঁমচছন্দনীবরণং ব্যাপাদনীবরণং 
থীনমিদধনীববণং, উদধচচকুকৃকুচচনীবরণং, বিচিকিচ,ছাঁনীবরণংও 
অবিজ.জানীবরণং। 

(৭) সত্তানুসয।-_কামরাগানুসযোঃ ভববাগানুমযো, পটিঘানুদযোঃ 
মানানুমযো, দিট ঠান্থদযো বিচিকিচ.ছানুসযো+ অবিজ জানু দয । 

(৮) দস সংযোজনানি-- কামরাগসংযোজনং বূপরাগনংযোজনং 
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অরুূপবা গসংযোজনং পটিঘসংযোজনং, মানসংযোজনং, দিট.ঠিসংযৌজনং, 

সীলববতপরামাসসংযেজনং, . বিচিকিচছাসংযোজনং,  উদ্ধচড- 
সংযোজনং, অবিজ জাসংযোজনং__নুত্তস্তে । 

। (৯) অপরানি দস সংযোজনানি-_কাঁমবাঁগসংযোজনং, ভববাগ- 

সংযোজন পটিঘসংযোজনং, মানসংযোজনং, দিট.ঠিসংবোজনং, 
সীলব বতপবামাসসংযোজনং, বিচিকিচ ছাসংযোজনং, ইস্সাসংযোজনং 

মচছবিযসংযৌজনং অবিজ্জানংযোজনং__অভিধমূমে | 

(১০) দন কিলেসা_লোভো, দোসো, মাহে মানে, দিট চি 
বিচিকিচছা, থীনং উদ্ধচচং অহিবিকং অনোত্তপ্পং। 

আসবাদিস্ব পন” এখ -কামভবনামেন তব্ব্কা তণ্হ! 

অধিপপেতা। সীলববতপরামাসো! ইদংসচচাভিনিবেসো। অত্তবাছু- 
পাদানং চ তথ] পবভ্তং দিট.ঠিগতং এব পবুচচতি। 

আসবোঘা চ যোগ! চ তযো গন্থা চ বথ্তো 

উপাদান! বে বুত্তা অটঠ নীবরণা সিষুং। 
ছলেবানুসবা হোস্তি নব সংযোজন! মত 

কিলেস! দস বুত্তো” বং নবধা, পাপসংগহো। 

সমুচ্চয়-সংগ্রহ 

১. বাহাত্বব প্রকার বন্তধর্ম (১) বিষয় তাদের স্বভাব এবং 
লঙ্গণ সহ পূর্বে বণিত হয়েছে। এ পবিচ্ছেদে সম্বন্ধ অনুসারে আমি 
সমুচ্চর-সংগ্রহ বর্ণনা কবব। | 

২. অমুচচয়-সংগ্রহ চার 'আকারে 'গৃহীত হয়েছে এরূপ বুঝতে 
হবে । য্থ। £ 

১ অকুশল সংগ্রহ ২. মিশ্র সংগ্রহ ৩. বোধি-পক্ষীষ 
সংগ্রহ এবং ৪, 'জর্ব সংগ্রহ। | 

কি প্রকারে ত৷ সংগৃহীত হয়েছে?" 
১ অকুশল সংগ্রহে চার প্রকাব অকুশল সংগৃহীত হয়েছে (২) 
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(১) চার আসব: কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা |" 

(২) চার ওঘ (৩) কাম, ভব) দৃষ্টি, অবিদ্তা। 
(৩) চাব যোগ (8) কাম, ভব, দৃষ্টি, অবি্ভা | . 

€8) চার গ্রন্থি (৫)--অভিধ্যাকায়-গ্রন্থি, ব্যাপাদকায-গ্রন্থিচ 

শীলব্রতপরামর্শকায-গ্রন্থি এবং ইহাসত্যভিনিবেশকায় -* 
গ্রেন্থি। | 

(৫) চাব উপাদান (৬)--কাম, দৃষ্টি, শীলত্রত, আত্মবাদ (৭) 
(৬) হয় নীবরণ (৮)--কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্যানমিদ্ধ, ওদ্বত্য- 

কৌকৃত্য, বিচিকিতৎা, অবিদ্ঠা। রঃ ৰ 
(৭) সাত অন্ুশয় (৯)- কাম-রাগানুশর১ ভব-রাঁগানুশফ, 

প্রতিঘাগ্ণয়, মানানুশয,. তৃষ্ট্যনুশয়, বিটিকিংসাযশয়, অবিদ্যা- 
মুশন। 

(৮) দশ-নংযোজন (১০)-_কামবাগ, বপরাগ, অরূপরাগ, প্রতিঘ, 

মান, দৃষ্টিঃ  শীলব্রতপরামর্শ» বিচিকিৎদা, ওদ্ধত্য এবং অবিগ্কা- 
সংযোজন ( ন্ৃত্রান্ুনাবে )। দশ-সংষোজন- _কামরাগ, ভববাগ, 
প্রতি, মান, দৃষ্টি, শীলব্রতপবামর্শ, বিচিকিৎনা+ ঈর্ষা, মাতঘর্য 
অবিদ্যা-সংযোজন ( অভিধর্মানুলারে )। 

(৯) দশ রেশ (১১)--লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসাঃ 
তান, উদ্ধতয, অহী, অনপত্রপ । | 

আমব ইত্যাদি গ্রচ্ছে “কাম” ও “ভব” আলম্বন ভেদে লোভ 

চৈতসিকের ছুই বিকাঁশ। অনুরূপভাবে দৃষ্টি চৈতসিকের বিভিন্ন 

অবস্থার নাম হল-_শীলব্রতপরামর্শ, ইহাসত্যভিনিবেশ এবং 
আত্মবাদ। | 

আসব, ওঘ, যোগ এবং গ্রন্থির মাঝে তিন তিন চৈতসিক থাকে? 

উপাদানে ছুই টৈতসিক, নীবরণে আট টৈতসিক, অন্ুশয়ে ছয় 
চৈতসিক, সংযোজনে নয় চৈতদিক এবং র্লেশে দশ চৈতমিক থাকে । 
অকুশল সংগ্রহ একপে নয প্রকার। (নক্সা নং,১৪ দেখুন.) 
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ব্যাথা £- 7 

(১) বথ্ধম্মা £ বস্তধর্__ষথা ৭২(১+৫২+১৮+১-৭২)। 

অ. ১.-_সর্মোট ৮৯ শ্রেণীর চিত্তকে এক প্রকার চিত্ত ধর। হয় 
কাবণ তাদেব সকলেরই একটি মাত্র লক্মণ-_-ত! হল £ জানা বা 

বিজীনন লক্ষণ ( আলম্বনকে জান] )। 

আ. ৫২-টি চৈতসিকের ৫২ প্রকার লক্ষণ। 

ই ১৮-_সর্বমোট আঠার প্রকার নিম্পন্ন বপকে ভিন্ন রূপে 

ধাবণ কবা হয় অর্থাৎ তাদেব লক্ষণ আঠারটি। 

ঈ  ৯__নির্বাণের লক্ষণ একটি অর্থাং শাস্তি লক্ষণ । 

পূর্ব পরিচ্ছেদ প্রভূতিতে চিত্ত, চৈতপিক, কূপ এবং নির্বাণের 
লক্গণাি ৭২ আকারে বর্ণনা কর1 হযেছে সেগুলিকে বিবিধাকারে এ 

পরিচ্ছেদে বিবৃত কর? হচ্ছে ॥ টি 

(২) আসব; আ-+4- স্থু ধাতু থেকে উৎপন্, প্রবাহিত হওয়া 
তাদেব এ নামে অভিহিত হওযার কারণ হল তাবা সবোচ্চ ভূমি 
গর্বন্ত প্রবাহিত হয় অথবা তার। গোত্র চিত্তক্ষণ পর্ধস্ত (অর্থাৎ 
শোতাপত্তি মার্গচিত্তক্ষণের পূর্ব চিত্তক্ষণ পর্বস্ত) বিদ্যমান থাকে। 
এ সকল আসব (বা আত্রব । সকল পৃথগ.জনের নিকট সুপ্ত অবস্থায়, 

বিদ্যমান থাকে, এবং যে কোন ভূমিতে তাঁদের উত্থান হতে 
পারে। তাব৷ অনিরিষ্ট কাল পর্বস্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে' এবং 'তাবা 
সত্্নণের বিভ্রান্তকারী অতি শত্তিশালী মাদকতা সদৃশ এবং 
নেশাদ্রব্যের মত। আবিলতা (ক্লেশ), অনৈতিকতা, ভর্টতা) 
কলুসতা, মাদকতা, অশুঠিতা প্রভৃতি . আসবেব নিকটতম; 
গ্রতিশব । 

চার আঙবেৰ মধ্যে কামাসব অর্থে কামন্ুখের প্রাতি আসি, 
তবাসব অর্থে বপ এবং অবপ ভূমির প্রতি আকৃষ্টভা, ৃষ্যাসব অর্থে 
(তর্াজালনত্রের ) ৬২ প্রকার. মিথ্াদৃষ্টি এবং অবিষ্ভাসব অর্থে চতুরার্ধ- 
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সতা, অতীত জীবন, ভবিষ্যৎ জীৰন, অভ্ীত-ভবিষাৎ উভয় .এবং 

প্রতীতাসমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে বুঝায় । টা 
পি ৯ 

(৩) ওঘ £ অব + % হন, ক্ষতি কৰা বা হনন করা ।, জীবগণ 

মহাপ্লাবনেব স্রোতে পতিত হলে সোজাসুজি সমু্রের দিকে তাড়িত 

হয় এবং সমুদ্রের অতল জলে ডুূবিষে দেয়। অনুপ ভাবে ও 

ভীবগণকে তাডণ করে ছুঃংখদাগবে নিপাতিত কবে। 

(৪) যোগ: + যুজ ধাতু নিষ্পন্ন, সংঘুক্ত করা । “যোগ হল 

ব। জীবগণকে জন্ম-মৃত্যুচন্রে বা! জীবনের ঘুলিপার চক্রে সংযুক্ত করে 

রাখে । এ 

(৫) গ্রন্থি, গ্রন্থি মনকে -কারেব বঙ্গে ব! বর্তমান কাকে 
ভবিধ্যৎ কায়ের সঙ্গে গ্রন্থন করে বাখে। এখানে কায় বলতে 

কাধিক দেহ এব' চিত্তকাষ উভয়কে বুঝা । 

(৬) উপাদান ঃ উপ+আ4+% দা.- দেওয়া । ঘণীভূত। প্রবল 
তৃষ্ণাই উপাদান । এ কারণে প্রভীত্যপমুৎপাদে বলা হযেছে £ 

তৃষ্ণাৰ প্রত্যয়ে উপাদান ₹পন্ন হয়। তৃষ্ণা চুরিব উদ্দেশ্যে 
অন্ধকাবে লুক্কাধিত চোব সদৃশ । . প্রকৃতপক্ষে চুরিকর্ম, সাধনই 
উপাদান । 

(৭) অত্তবাদূপাদান £ £ অর্থকথায় পৎ্বদ্ধ সমপ়িত ২০ প্রকার 
আত্মদৃগ্ির উল্লেখ আছে। 

১, আত্মা ও দেহ এক ২. আত্ম! দেহযুক্ত ৩৭ দেহেই আত্মা 

৪, আত্মায় দেহ আছে। 

এই চাব আত্মাদৃষ্টি অবশিষ্ট চার স্বদ্ধের সঙ্গে অনুবূপভাবে যুক্ত 
হয়ে ২৭ প্রকার হয়। 

৮) নীবরণানি £ নী+/ বর ধাতু নিষ্পন্ন, বাধ! দেওয়া, 
গতি রোধ করা । তাদের এ নামে অভিহিত করার কাঁবণ হল-_ 

তারা দৈবিক এবং নির্বািক' সুখ উৎপত্তিতে বাধা ' প্রদান করে। 
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অর্থকথায় এ শব্দের অর্থ হল--য ধ্যান ইত্যাদি কুশল উৎপাদনে 

বাধার স্থষ্টি করে বা উৎপন্ন হতে দেব ন। বা ধর্মচচ্ষু উৎপত্তিতে বাঁধ? 

দান কবে। 

অবিদ্া ব্যতীত নীববণ পাঁচটি । 

স্তান-মিদ্ধ এবং ওদ্বত্য-কৌকৃত্যকে যুগ্মভাবে দেখান হয়েছে 

কারণ ত্যদেব কৃত্য আহার (পবিপোষক ) এবং তাদের প্রতিপক্ষও 

অভিন্ন স্ত্যান-মিদ্বের কৃত্য মানসিক অবর্সণ্যতা এবং গুদ্ধত্য-কৌকৃতেব 

কৃত্য অশাস্ততা । প্রথম যুগলের অবর্মণ্যতাঁর কারণ হল অলসতা! এবং 

দ্বিতীয যুগলের অশাস্ততার কারণ হল-_বিবক্তি (জ্রাতি-প্ধিজনের 

বিয়োগ হতে উৎপন্ন, ইহাই আহার বা পবিপোষক )1 বীর্। প্রথম 

যুগলের প্রতিপক্ষ এবং কায়-প্শরনধি ব। প্রশান্তি দ্বিতীয় যুগলের 

প্রতিপক্ষ? ” 

কামচ্ছন্দকে নানাবর্ণ মিশ্রিত জলের সঙ্গে, ৰ্যাপাদকে উঞ্ণ 

জলেব সঙ্গে, স্যানমিদ্ধকে, জলোপবি ,শৈবালের সঙ্গে, ওদ্বত্য- 

কৌক্ত্যকে বাত্যাতাঁড়িত অশান্ত জলের সঙ্গে এবং বিটিকিৎসাকে 
পচ্চিল এবং করদসযুক্ত : 'জলের/দঙ্গে তুলন! করা“হয়েছে। 

কর্দমমযু, জলে যেমন নিজের প্রতিবিদ্ব দর্শন করা যায় না সেরূপ 
নীবরণ দ্বারা আবৃত হলে ব্যক্তি নিজের এবং অস্ের" কিসে কুশল এবং 
ুখ হয় ত1 হৃদয়ঙ্জম করতে পারে না। 

ধ্যান দ্বারা এ সকল নীবরণ সাময়িকভাবে নিরোধ করা যায়। 
চার আর্ধমার্ লাভে তাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়। বিচিকিৎসা 
শ্রোতীপত্তি ফল লাভে, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, কৌকৃত্য অনাগামীত্ব লাভে 
এবং স্তান-মিদ্ধ এবং গদ্বত্য অহ লাভে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। 

(৯) অনুসয় £ অনুশয়-_অন্ু+সি হতে উৎপন্ন, বিশ্রাম কবাঁ, 
সপ্ত থাকা। অন্নুশষগুলি ব্যক্তিব মধ্যে সুপ্ত থাকে যে পর্যন্ত সুযোগ 
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অনুযাধী ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হতে সুযোগ না পায় । তা সম্পূর্ণ 

নিমূলি না করা পর্যস্ত এবপে প্রকাশিত হতে থাকে । সকল প্রকাৰ 

রেণই অন্ুশস় কিন্তু এই সাত প্রকার অনুশয়ই প্রবলতম। পুথগজন 

যদি সর্বোচ্চ ধ্যানভূমিতেও উৎপন্ন হন, তিনি যদি আবাব মানুষরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন তবে ভার নিকট সপ্ত নীবরণগুলি পুনঃ জাগ্রত হতে 
পাবে। 

(১০) সংযোজন--সং+- +/ যুজ খাতু নিষ্পন্ন, যোজন করা, বন্ধন 
করা। ইহা জীবগণকে জন্মচক্রে বন্ধন করে। চার মার্গের এক 

একটি লাভ হলে তবে ক্রমান্বয়ে সংযোজন-বন্ধন ক্ষয় হয়। 

(১১) কিলেস-_যা মনকে কলুষিত করে বা যন্ত্রণা দেয্ু । 

১২, অকুশল সংগ্রহের কাম শব্ধকে কখনও কখন কামভবুকে 

বুঝাষ এবং তব শব্দ বপ-অবপ উভয় ভব (বা ভূমিকে ) বুঝাব। 
লোভ অর্থে কামতৃষ্ণ এবং ভবতৃষ্ণা' উভয়কে বুঝায় বপ এবং 
অবূপ ভবের প্রতি আসক্তিই ভবতৃষ্ণ।। তিন শব্দ যথা সীলব'বত- 
পরামাপ (শীলত্রত পরামর্শ __বাগ-বজ্ঞকৃচ্ছু সাধন প্রভৃতি গ্বারা 
মুক্তি লাভ), ইদংসচচাভিনিবেস (ইহাই একমাত্র “সত্য শ্রন্ূপ 

মন্ধবিশ্বান )?এবং অন্তবাদৃপাদান ( আত্মবাদে, 'বা আত্মায় বিশ্বীস) 
'িগ্যাদৃষ্টিকে সুচিত করে,।- কামাসবএরং ভবাসব উভয়ই. লৌভকে 
নিদেশি করে। প্রকৃতপক্ষে আসব তিন প্রকার যথা গঘ,/ যোগ এবং 

গ্রন্থি। অনুরূপভাবে লোভ এবং দৃষ্টি ভেদে উপাদান ছুই 
প্রকীর। 
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আপসবাদি নবগুচ্ছেব অকুশল ছৈতসিক। 
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স২৮৮ অভিধর্মীর্থ সংগ্রহ 

স্ত্যানমিদ্ধ এবং গুদ্বত্য-কৌকৃত্য যুগগলকে পৃথককপে ধরলে চার 

চৈতসিক হয়-_-সে ক্ষেত্রে আট নীববণ হয় । কামরাগ এবং ভবরাগকে 

তৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত কবলে অনুশয়ের সংখ্যা হয় ছয়টি। স্তরের দশ 
সংযোজনের কামরাগ, বূপরাগ, অবপরাগকে লোভের মধ্যে গণ্য করা 

হলে দৃষ্টি এবং শীলব্রতপরামর্শকে দৃষ্টির মধ্যে গণ্য করা হলে-_ 
সংযোজনের সংখ্যা দাড়ায় সাত। _ আবার দশ সংযোজনের 

কামবাগ এবং ভবরাগকে লোভ এবং দৃষ্টি এবং শীলব্রতপরামর্শকে 
দৃিতে যুক্ত করলে সংযোজনের সংখ্য। হবে আট । ক্লেশ কিন্তু দশটি। 
তা হলে দেখা যায়ু ১৪ অকুশল চৈতসিক বিভিন্ন সংখ্যায় ন্য় অকুণল 
সংগ্রহে যুক্ত থাকে । লোভ তাদের সকলেব মধ্যেই বিছ্মান ৷ 

মিস্সক-দজহে। 

৩, (৯) মিস্সক-সঙ্গহে ছ হেতু--লোভো, দোসো, মোহো! 

অলোভোঃ অদোঁসোঃ অমোহো । 

(২) সত্তধানঙ্গানি-_বিতকৃকো, বিচারো, পীতি, একগগরতা, 
সোমনন সং দোমনস, স্ব উপেক্খা । 

(৩) ছ্বাদসমগগঞ্গানি--সম.মাদিটঠি,সম মাসংকপ (পোসম্মাধাচা, 
মম্মাকমূ মন্তো, সম্মাজীবোঃ সম মাবাধামো, সম মাসতি,'সম্মাসমাধি 

মিচ ছাদিট্ঠি, মিচ ছাসক্কপ পো মিচ ছাঁবাধামো, মিচছাসমাধি | 
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৪. দ্বাব্সিতিক্দ্রিযানি-_চক্খুক্জিয় .সোতিক্দ্রিং, ঘাণিক্দিযং 

জিবি হক্দ্রিংং, কাধিক্দ্রিংং ইথিক্দ্রি পুরিসিক্দিং জীবিতিক্দ্িষ 
মনিক্দ্িষং স্ৃখিক্ফিষং ছ্ুকখিক্দ্রিষং সোমনজ্সিক্রিষং দোমনস্সিন্দ্রিংং 
উপেকখিক্দ্রধং, স্ধিক্দ্রিষংং বিরিষিক্ক্িষংং সতিক্দ্রিং সমাধিক্দ্রিংং 

পঞ্া্িক্দিয়ত 'অনঞঞ্াতএঞঞস সামীতিক্রিংত অঞ্গ্ডিক্রিং 
অঞ্ঞ্াতাবিক্দ্রিং। 

৫, " নববলানি_-সদ ধাবলং, বিবিষধবলং, সতিবলং সমাধিবলং, 

পঞ্ঞাবলং, হিরিবলং, ওভ্তপ পবলং, অহিরিকবলং 'অনোত্তপ্পবলং। 
- ৬. চত্তারো অধিপতি-_ছন্দীধিপতি, বিরিযাধিপতি, চিভ্তাধিপতি, 

বীমংসাধিপতি। রি | 
” ৭. উন্তারো আহারাঁ_-কবলীকারো৷ আহারো, ফস সো হতিযো, 

মনোসঞ্চেতনা ততিযো, বিঞ্ঞ্াণং চতুথং | 
ইন্জ্িযেস্থ পন এখ সোতাপত্তিমগগঞ্জণং অনঞ ঞাতঞঞকস.- 

সামীতিন্দ্রিং, অরহত্তফলঞ্জাণং অঞ্ঞ্াতাবিক্দ্িষং মজ-ঝে ছ এগণানি 

অঞ্ঞ্চক্দ্রিযানী তি পবুচডস্তি। জীবিতিক্দ্রিষঞ চ বপারুপবসেন 
ছুবিধং হোতি। পঞ্চবিঞ্ঞাণেন্থু ঝানঙ্গানি, অবিরিষেস্থ বলানি, 
অহেতুকেন্ু মগগঙ্গানি ন লবভন্তি। তথা! বিচিকিচছাঁচিত্তে একগ গতা 
মগ-গিন্দ্রিষবলভাবং ন গচ্ছতি। দ্বিহেতব-তিহেতুকজবনেস্ব এব' 
যথাসম্তবং অধিপতি একো ব লবভতি। 

ছ হেতু পঞ্চ ঝানঙ্জ। মগ গঞ্গা নব বথুতো, 
সোলসিক্দ্িধম্ম! চ বলধম্মা নব এরিতা। 
চন্তারো৷ অধিপতী বুত্তা তথাহারা তি সত্তধা, 
কুসলাদিসমাকিঘো বুভ্ো মিসসকসঙ্গহো | 

মিশ্র-সংগ্রহ ূ 
৩. মিশ্র সংগ্রহে (১৩) ছয় হেতু (১৪) যথা 
১. লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অছেষ, অমোহ । 

১৯ 
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২, সাত" ধ্যানাঙ্গ (১৫)-বিতর্ব, বিচার, প্রীতি, একাগ্রতা, 
সৌমনস্ত, দৌর্মনস্ত, উপেক্ষা । 

৩. বার মার্গাগ (১৬)--সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সন্কল্প চিন্তা), 
সম্যক্মৃতি, সম্যক বাক্য, সমযক্কর্ম, সম্যক.জীবিকা, সম্যকপ্রচেষ্ট 
€ব্যায়াম )) সম্যক সমাধি, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসঙ্কল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা, 1 
একাগ্রতা । 

৪. বাইশ ইন্ড্রি্ন (১৭)--চক্ষু, শ্রোত্র, ভ্রাণ, জিহ্বাঃ বা, রী 

পুকষভাব, জীবিত, মন, সুখ, ছুঃখঃ সৌমনস্য, দৌর্সনস্ত, উপেক্ষা, শ্রদ্ধা, 
বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, অভ্ঞাতকে জানব এই চিন্তা, লোকোত্বর 
জ্ঞান, লোকোত্তরজ্ঞানী ৷ 

৫. নয়, বল- শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, হী, অপত্রপ, 
'অহীঃ অনপত্রপ ৷ 

৬. চার অধিপতি-_-ছন্দ; বীর্ষ, চিত্ত, মীমাংসা । ৃ 

৭. চার আহরি-কবলীকৃত আহার, স্পর্শাহারঃ চেতনাহার, 
বিজ্ঞানাহার। .. 

৮. বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে 'আমি অজ্ঞাতকে জানব ইহা! 
আোতাপত্তি মার্গজ্ঞান। ণলোকোত্তর জ্ঞানেক্ত্রিয অর্থ ফলজ্ঞান ।, 

*লোকোত্র জ্ঞানেক্দরিয় মধ্যের অর্থাৎ আ্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান থেকে 

অহত্ব মার্গজ্ঞান পর্যন্ত ছয় জ্ঞান জীবিতেক্জিয় ছুই প্রকার যথা, রূপ 
জীবিতেন্দ্িয় এবং অবূপ জীবিতেন্িয়। 

পঞ্চবিজ্ঞানে (২২) ধ্যানাঙ্গসমূহ উৎপন্ন হয না। বীর্ষ-চৈতসিক 
বিরহিত (২৩) চিত্তে বল সমূহ উৎপন্ন হয় না। অহেতুক চিত্তে (২৪) 
মার্গাজ সমূহ উৎপন্ন হয় না। অনুরূপভাবে বিচিবিৎসা সহগত চিত্তে 
(২৫) একাগ্রতা মার্গেন্দ্ির় ( সসাধীন্দ্রিয়) ও সমাধি বল উৎপন্ন 
হয় না । অবস্থান্ুসারে কেবলমাত্র ছিহেত্যক বা ত্রিহেতুক জবনে 
একটিই এক সময়-অধিপতি (২৬) হয়। 

প্রকৃতপক্ষে ছর হেত: পাঁচ ধ্যানাজ, নয় মার্গাঙ্গ, .বোল ইন্ডিয়, 

নয় বল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে (২৭)। 
তে 
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,সেইরূপে চার অধিপতি এবং চার আহার সম্বন্ধেও বাঁণত হয়েছে। 

এফই ভাঞে সাত প্রকার হা এবং অকুগল মিশ্র-সংগ্রহে আলোচিত 

হুয়েছে। 

ব্যাখ্যা £ রর 
১৩. মিস্সকসঙ্গহো। £ মিশ্রসংগ্রহ__-এ অধ্যায়ে কুশল, অকুশল 

এবং অব্যাকত (অনির্দিষ্ট) প্রভৃতি মিশ্রিতরূপে সংগৃহীত বলে, এ 
নামে অভিহিত। 

১৪. হেতু-প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন । 
১৫. ঝানক্ষ £ খ্যানাঙ্গ-_ধ্যান-বিকদ্ধ নীবরণাদিকে দগ্ধ করে 

বাযা নিকটতর রূপে আলম্বন গ্রহণ (অনুভব ) করে তাকে ধ্যান ব্লা 
হয়। এই উভ্তয়কে মানসিক একাগ্রতা দারা ধ্যান লাভকে বুঝায় | ছয় 

ধ্যান এ ছ্ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কুশল এবং ,অকুশল 
চিত্তে যখন একই প্রকার ধ্যানাঙ্গ উৎপন্ন হয তখন তাদের সাধারণভাবে 
্যনীক্রূপে গণ্য করা হয়। দৌর্সনন্ত কিন্ত অকুশল ধ্যানাল। 
অবশিষ্টগুলি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত ( প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন )। 

১৬. মগগগ্গানি £ ার্গাঙ্-_-এখানে মার্গ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত 

হয়েছে যা স্গতি, ছুর্গতি এবং নির্বাণে পরিচালিত করে। (স্থগাতি- 
ছ্গ্ গতীনং নিববানস্সচ অভিমুখং পাপনতে মগ গা-_অর্থকথা )। বার 

মার্গাজেব শেষোক্ত চার মার্গাঙ্গ ছর্সতি অভিমুখে পরিচালিত করে এবং 
গ্রথমোক্ত আট মার্গাঙ্ স্থগিতি এবং নির্ধাণের দিকে চালিত করে।- 

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে বার মার্গীজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্তের 
নয চৈতসিক বিদ্যমান। চার মিথ্যা মার্গান্সের মধ্যে মিথ্যা অর্থে 
অকুশল দৃষ্টি চৈতসিক; মিথ্যা" -সঙ্কল্প, মিথ্যা-প্রচেষ্টা, মিথ্যাএকাগ্রভ। 
অর্থে যথাক্রমে বিতর্ক, ব্যাযাম (€ চেষ্টা ), একাগ্রতা চৈতসিকগুলি 
অকুশল শ্রেণীর চিন্তে বিছ্মমান থাকে। ্ 

সম্যকদৃষ্টি চৈতসিক হল প্রজ্ঞা চৈতসিক , সম্যক, সঙ্কল্' সম্যক, 
প্রচেষ্টা (ব্যাধাম ), সম্যক্মৃতি এবং জম্যকসমাধি অর্থে যথাক্রমে 
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বিতর্ক, ব্যায়াম, স্মৃতি এবং একাগ্রতা চৈতসিককে 'বুঝায়_-য! কুশল 
এবং অব্যাকৃত শ্রেণীর চিন্তে ব্ছ্যমান থাকে। সম্যকবাক্য, 
সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা, এ তিন বিবতি যুক্ততাবে লোকোত্তর 

চিন্তে বিদ্যমান থাকে এবং পুথকবপে লোকীয়কুশল চিন্তেও বিমান 

থাকে। প্রথম আট ধ্যানাক্গ যুক্তভাবে আট প্রকার লোকোত্তর চিত্তে 
বিভ্ভমান। আর্ব-অষ্টাজিক মার্গ বলতে এই বিশেষ আট চৈতসিককে 
বুঝায়। 

১৭, ইন্ড্রিয়--তার! নিজ নিজ পরিধিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য 

করে বলে তাদের ইন্দ্রিয় বল! হয়। প্রথম পাঁচটি পূর্ববর্গিত পঞ্চেন্দিয়। 
ষষ্ঠ এবং সপ্তমটি ভাবিক্দ্রিয় ব! ভাবেক্দ্িয়। জীবিত বলতে কায় এবং 
মন উভয় জীবিতেক্দ্িয়কে বুঝায় । সুখ, হুখ, সৌমনস্ত, দৌর্মনস্য, 
এবং উপেক্ষা পাঁচ প্রকার বেদনাকে নির্দেশ করে। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, 

সমা'ধ এবং প্রজ্ঞাকে ইন্দ্রিয় এবং বল বলা হয়, কারণ তাঁরা তাদের, 

চৈতন্িকের উপর আধিপত্য বা ইন্্ত্ব করে এবং তাদের বিরুদ্ধ শক্তিকে 
পরাভূত করে। শেষোক্ত তিন ইন্দ্রিয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা 
লোকোত্তরের অন্তগ্ত। অনঞ ঞাতং বা অজ্ঞাত বলতে নির্ধাণকে 
নির্দেশ করে, কারণ ত৷ পুর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নি। শোতাপত্তি মার্গের 
প্রথম স্তরে চার আর্ধ সত্য প্রথম হৃদয়ঙম হয়। সুতরাং ভ্রোতাপত্তি 
মার্গজ্ঞানকে পরিভাষায় “অনঞ্ঞাঁতং এস সাঁমিতি ইন্ডিয়ং অর্থাৎ 
“অজ্ঞাতকে জানব রূপ ইন্জিয় বলা হয়। আ্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান থেকে 
অহত্ব মার্গজ্ঞানের মধ্যব্তাঁ ছয় জ্ঞানকে অঞ্ঞা আ-সম্পূর্ণ+ঞা- 

জানা ) বা সর্বোচ্চ জ্ঞান বলা হয়। এই সাত প্রকার 'লোকোত্বর 
চিত্তের জ্ঞান (প্রজ্ঞা ) সহ-অবস্থানশীল ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় 
ধর্মের উপর আধিপত্য করে, তাই তাদের ইন্দ্রিয় বল! হয়। অহথকে 
অঞ্ঞাতাবী (অন্ঞাতজ্ঞানী ) বল! হয় কারণ তিনি চার আখধপত্য 
সম্পূর্ণ পরিজ্ঞতি হয়েছেন। সর্বশেষ ইন্ড্রিয়্ অর্তের সর্বোচ্চজ্ঞান বা. 
অর্ত্ব ফলজ্ঞানকে বুঝায়। 
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১৮. বলানি £বল-_নয বলকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হল 

“তার! বিকদ্ধ শক্তি দ্বারা প্রকম্পিত হষ না' এবং তাদের “সহজাত 
চৈতসিককে শক্তিশালী করে। প্রথম সাতটি কুশল-পক্ষীয় এবং শেষ 
'ছু*টি অকুশল-পক্ষীয়। প্রথম সাতটি বল যথাক্রমে অশ্রন্ধা, কৌসিগ, 
প্রমাদ, ওদ্বত্য, অবিদ্তা, অন্থী এবং অনপত্রপা'র বিকদ্ধপক্ষ। শেষোক্ত 

ছুই ধল বার প্রকার অকুশল চিন্তে বিদ্ধমান এবং তারা তাদের সহজাত 
চৈতসিককে একত্রিত করে। 

১৯. অধিপতি £ আধিপত্য বা ইন্দরত্ব করা । অধিপতি এবং ইন্ড্রিয়--. 
'এছুয়ের ভিন্নতা হুদযঙ্গম করতে হবে। অধিপতিকে রাজার সঙ্গে 
তুলনা করা যায়। তিনি রাজ্যের সর্বময় কর্তা রূপে মন্ত্রিগণের উপর 

আধিপত্য করেন। ইন্ডরিয়গুলিকে মন্ত্রিগণের সঙ্পে তুলনা কব! হয়। 
তার! নিজেদের বিভাগীয় রাজকর্ম পরিচালনা করেন এবং অন্তের 
কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না । চক্ষু-ইন্দ্রিয় কেবল সহ-অবস্থানিশীল 
রুপের উপর আধিপত্য করে কিন্তু কর্ণেক্তিয়ের আলম্বনের উপর 
আধিপত্য করে না। অধিপতির ক্ষেত্রে সে সকল প্রকার সহজাত 
চৈতসিকের উপর কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হযে আধিপত্য করে। 
ছুই অধিপতি একসঙ্গে আধিপত্য করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি 
'সমপদ বিশিষ্ট । 

২০* এখানে চিত্ত বলতে জবন চিত্র-শ্রোতকে নির্দেশে করে এবং 
মীমাংস৷ বলতে প্রজ্ঞেক্িয়কে বুঝায়। 

২১. আহার--এক্ষেত্রে আহারকে 'পরিপোষণ করা+ অর্থে ব্যবহার 
করা হযেছে। কবলীকৃত আহার রূপদেহকে পরিপোষণ কবে। 
ম্র্শাহার বা ইক্রিং-সংস্পর্শ পাচ প্রকার বেদনাকে পরিপোষণ করে | 
মনঃসঞ্চেতনাহার ২৯ প্রকার কুশল এবং অকুশল লোকীষ চিত্তকে 
বুঝায। তারা তিন ভবে উৎপস্তি প্রদান করে ব1! পরিপোষণ করে। 
বিজ্ঞানাহার প্রতিসন্ধি চিন্তকে বুঝায় যা সহজাত নাম-রূপকে 
পরিপোষণ করে। প্রতিসন্ধি চিত ১৯ প্রকার। অসংজ্ঞসত্ের ক্ষেত্র 
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আহার কেবল রূপকে পরিপোষণ করে। এবং অরূপ সত্বের ক্ষেত্রে 
কেবল নামকে পরিপোষণ করে । যে ভূমিতে পঞ্স্বর বিভ্মান সে 
ভূমিতে সাহার নাম-রুপকে প্ররিপোষণ করে। 

২২. দশ প্রকার ইন্দরিয়-বিজ্ঞানে ধ্যানা্ উপস্থিত থাকে না 
-কারণ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান (তখন) অতি অস্পষ্ট এবং, নিকট উপলব্ধির 
বিষয়ও অনুপস্থিত থাকে। 

২৩. বীর্যবিরহিত চিত্ত ষোল প্রকার যথা! দশ ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, 
ছুই সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত, তিন সন্তীরণ চিন্ত এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত। যে 

একাগ্রতা এ সকল চিত্তে উপস্থিত থাকে তা! অত্যন্ত হুবল। 

২৪. অহেতুক চিত্ত আঠারটি । 
, বিচিকিৎসা চিন্তে যে একাগ্রতা বিদ্ধমান থাকে তা কেবল 

মী ইহা শক্তিশালী নয়। 
২৬, অহেত,ক এবং একহেতুক চিত্তে কোন অধিপতি নেই। 

২৭. প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ধ্যানাঙ্গ পাঁচটি কারণ তিন 
ব্দেনাকে এক রূপে গণ্য করা যার়। মার্গাঙ্গ নয়টি কারণ মিথ্যা সঙথলপ, 
মিথ্যা ব্যায়াম, এবং মিথ্যা একাগ্রত! যথাক্রমে বিতর্ক, বীর্য এবং 
একাগ্রতার অন্ত্গত। যদি পাঁচ বেদনাকে এক বেদনায় পর্যবসিত 
বরা হয় এবং তিন লোকোত্তরকে প্রজ্ঞবূপে গণ্য করা হয় তবে 

ইন্জ্রিয়ের সংখ্য। ঈাড়ায় ফোল। 

বোধিপকং বীয় নগহো পু 

১. বোধিগীকখীয় 'সঙ্গহে চত্তারো সভিপট ঠানা-_কাষা- 
মুপস সনা-_-সতিপট ঠানং, বেদনানুপস.সনা-_সভিপট ঠানং, চিত্তানু- 
পস্সনা_সতিপট ঠানং ধম্মানুপজ্সনা-সতিপট ঠানং। 

২. চত্তারো জম্মপ পধানা--উপপননানং পাপকানং গহানায় 

বাযামোঃ অন্থপপন.নানং পাপকানং অনুপাদাষ বাধামো, অন্ুপপন্- 

নানং কুসলানং উপ-পাদায় বায়ামো, উপ পন্নানং কুসলানং ভিযোভাবায় 
বাযামো । পু 
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৩, চত্তারো ইদধিপাদা-_ছন্দিদৃধিপাদে, 5 

চিত্দ্ষিপাদো, বীমংসিদ্ধিপাদে। | 
। ৪, প্রঞ্চিক্দিয়ানি__সদৃধিক্ত্রিযংত. বিরিষিক্্িষংং সতিক্দ্িষং 

সমাধিক্ত্িয়ং) পঞ্.প্রিক্দিষং। ' - 
১৮৫. পরঞ্চতলানি-সদ্ধাবলং, বিরিষবলং, সতিবলং, সমাধিবলং 

পঞএ্টাবলং। | 

, ৬. সন্তবোজ ঝঙ্গা-__-সতিসম্বোজ ঝঙ্গো,ধম্মবিচষ-সম্বোজ ঝজো, 

বিরিষসম্বোজঝঙ্গো, পীতিসম্বোজ ঝঙ্গো, পসসদ্ধিসম্বোছাে! 
সমাধিসম্বৌজ বঙ্গো, উপেক্খাসম্বোজ ঝঙো । 

৭. অট-ঠমগ গল্ানি-_সম্মাদিটঠি, অম্ম।সম্কপ।পো, অম্মাবাচা, 
অম্যা কম্মন্তোঃ সম্মাজীবো, সম্মাবাযামো, অম্মাসতি, সম্মাসমাধি | 

এখ পন চত্তারো সতিপটঠানা' তি সমমা-সতি একা"ৰ পবুচচতি ৷ 
তথ। চত্তারে। সম্মপ.পধাঁনা” তি চ সম মাবাযামে| 

ছন্দে চিত্ত'উপেক খা চ সদ্ধা-পস.অদ্ধি-পীতিযো 
সম্মাদিট.ঠি চ সন্কপ পো! বাযামো বিরতিতষং। | 
সম্মাসতি জমাধী”তি চুদ্দস” এতে সভাবতো 
সন্ততিংসপ পভেদেন সত্তধা তথ সঙ্গহে৷ । 

সঙ্কপপ-পসঅদৃধি চ পীত.পেকখা ছন্দো চ চিন্তং 
্ বিরতিভ্তষঞ, চ 

নব রদ বিরিষং নব অটঠ সতি সমাধি চতু, 
পঞ্চ পঞ্চ এ 

সদ্ধ। ছুঠানুত্রমসত্ততিংসদ্ধম্মানম” এসে! পবরো! বিভাগো৷ 
সববে লোকুত্তরে হোস্তি ন বা সঙ্কপ পপীতিষো 

-লোকিষে' পি যথাযোগং ছব বিন্দৃধিপ.বন্তিযং 

বোধিপক্ষীয ধর্ম (২৮) 
৪. বোধিপক্ষীয ধম” সংগ্রহে নিয়ন বিষযগুলি অন্তত ₹-- 

১. চার ম্মৃত্যুপস্থান যথা ১. কায়ান্থুর্শন ২. বেদনান্ুদর্শন 
৩, চিত্বানুদর্শন ৪ ধর্মানুদর্শন | ৃ 
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২. চার সম্যক্ প্রধান (৩০) 
১, উৎপন্ন পাপচিত্ত বর্জনের জন্ ব্যায়াম € প্রো) ২ ২. অনুৎপন্ন 

পাপচিত্ত অন্নুৎপত্তির জন্য ব্যায়াম ৩. অন্ুৎপন্ন কুশলচিতত উৎপত্তির 

জন্য ব্যায়াম ৪. উৎপন্ন কুশল চিত্তের বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম। -. 
৩, চার খদ্ধি লাভের উপায় (খাদ্ধিপাদ ) (৩১)--১. ছন্দ, 

২. বীর্য ৩, চিত্ত ৪. মীমাংসা । 
৪. পাঁচ ইন্দ্রিয় (৩২ ) ১, শ্রদ্ধা ২ বীর্য ৬. স্মৃতি ৪. সমাধি 

৫. প্রজ্জেক্দিয়। 
৫. পাঁটবল (৩২ )--১ শ্রদ্ধা ২ স্মৃতি ৩. বীর্য ৪. রী 

৫ প্রজ্ঞাবল। 

৬. সাত বোধ্যঙ্গ (৩৩)--১. স্মৃতি ২, ধর্মবিচার ৩. বীর্য 

৪. প্রীতি ৫. প্রশান্তি ৬. সমাধি ৭. উপেক্ষা । 

৭, আট মার্গাঙ্গ (৩৪) 3. সম্যক্দৃষ্টি ২. সম্যকজঙ্কল্প 
৩. সম্যক বাক্য ৪. সম্যককর্ণ ৫. সম্যক আজীব (জীবিকা) ৬. 
সম্যক্ব্যায়াম ৭, সগ্যকস্থৃতি ৮ সম্যকসমাধি। 

এখানে চার ন্মৃত্যুপস্থানকে “সম্যকস্মৃতি এবং চার জম্যক, 
প্রধানকে “সধ্যক্ব্যায়াম' বলা হয়। 

সাতভাগে সংগৃহীত ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম তাঁদের স্বভাব অনুসারে 

১৪ প্রকার হয় যথা ছন্দ, চিত্ত, উপেক্ষা, শ্রদ্ধা, প্রশান্তি, প্রীতি, 
সম্যক দৃষ্টি, সঙ্কল্প (চিন্তা ), ব্যায়াম, তিন বিরতি, জম্যক স্মৃতি এবং 
সমাধি । 

চৌদ্দ প্রকার চৈতসিক কি প্রকারে ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম হল 
তা এর,প-_সঙ্কল্প, প্রশান্তি, প্রীতি, উপেক্ষা” ছন্দ, চেতনা, তিন 
বিরতি প্রভৃতি এক এক করে, বীর্ষ নয় বার, স্মৃতি আটবার, সমাধি 

টি প্রজ্ঞা পাঁচ বার এবং সমাধিকে ছুইবাব ধরে ৭ বোধিপক্ষীয় 

সঙ্কল্প এবং প্রীতি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি লোকোত্তর চিত্তে বিদ্যমান 1 

লোকীয় চিতেও অবস্থা বিশেষে ছয় বিশুদ্ধি বিমান থাঁকে। 
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, ব্যাখ্যা ৫ 

২৮. বোধিপকখীয়-বোধি অর্থে বিমুক্তিজ্ঞান বা বিমুক্তি 

জ্ঞান লাভ প্রত্যাশা বুঝা । পক্ষীয় অর্থে_যা সে জ্ঞান 'লাভের 

পক্ষে অপরিহার্য । অর্থাৎ বিমুক্তিজ্ঞান লাভের পক্ষে যা অপরিহার্য । 

২৯. সতিপট ঠান--সতি-স্মৃতি, জাগরণশীলতা৷ (জাননশীলতা) 

বা মনঃসংযোগশীলতা ; পট ঠান-. প্রতিষ্ঠা করণ, স্থাপন, ভিতিস্থাপন 

ইত্যাদি । সমাধি এবং বিদর্শন (জ্ঞান) বৃদ্ধি করাকে সতিপট ঠান বা 
্মত্যুপস্থান বলা হয়। প্রত্যেক ন্মৃত্যুপস্থান এক এক বিশেষ উদ্েস্য 
সাধন করে। চাব-স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা! একদিকে যেমন অস্ুভঃ ছুঃখ, 

"অনিত্য এবং অনাত্মজ্ঞান বৃদ্ধি করে অপরদিকে তেমন আসক্তি (তৃষ্ণা), 

-স্ুখ, নিত্যতা৷ এবং সারবন্ততা নিমু্ল করে । 

সংক্ষেপে ম্মৃত্যুপস্থানের আলম্বন হল-__নাম ও রূপ। প্রথমতঃ 

স্মত্যুপস্থানের বিষয় হল-_বৃপ ; শ্বাস-প্রশ্বাসকেও রূপের মধ্যে গণ্য 

করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্মত-্রপস্থান বিভিন্ন প্রকারের বেদনা! 
এবং চিন্তার বিষষ। চততর্থটি নাম-রূপ উভয় বিষয়ের সঙ্গে সম্প্ধিত। 
এখানে ধর্ম শব্দ ( ইংরেজীতে বা বাংলায় ) অনুবাদ করা ছবহ। তাই 
ভুল অর্থগ্রহণ প্রতিরোধের জন পালি শব্দ ধর্ম বা ধিম্ম'ই বাথ! 
হল। 

এ বিষযে আরও বিশেষ জ্ঞান লাভেব জন্য স্তিপটঠান সুত্র এবং 
অর্থকথা পাঠ ককন। ৫, খন 

৩০. জম্মপতপধান £ জম্যকপ্রধান_ এক বীর্য চৈতসিক চার 
কৃত্য সম্পাদন করে। 

৩১. ইদ্ধিপাদ--ইহা উদ্দেন্তটা সিদ্ধি করা 'বা অসাধারণ 
(অতি মানবিক ) শক্তি লাভেব উপাষকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে বলতে 
গেলে চার খদ্ধিপাদ লোকোন্তর চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। ছন্দ 
চৈতসিক হল-_কাজ করার ইচ্ছা। বীর্য চাঁর সম্যক্ প্রধানকে নির্দেশ 
করে। চিন্ত বলতে লোকোত্বর চিত্তকে বুঝায়। মীমাংসা হল লোকোত্তর 
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চিত্তে বিদ্যমান প্রজ্ঞা । লোকোত্তর চিত্তে যখন এ চার বিষয় বিদ্যমান, 

থাকে তখন তাকে খান্ধিপাদ বলা হয়। 

৩২. ইন্দ্রিয় এবং বল--উভয়ই একার্থবোধক যদিও তাদ্রের ভিন 
অর্থে প্রকাশ কর! হয় । 

৩৩, সমুবোজ ঝঙগ-_ সমৃ-উন্নত, উত্তম; বোধি- বিযুভিজ্ঞান 
বা যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট ; অঙ্গ- অবয়ব (অংশ )। 

এখানে ধর্সবিচয় অর্থে নাম-রুপকে যথাভূতর,পে দর্শন। ইহা, বিদর্শন। 
পসুসদ্ধি বা প্রশান্তি বলতে কায় ও চিত্ত প্রশাস্তি। উভয়কে বুঝায়। 

উপেক্ষা বলতে উপেক্ষা সংবেদন (বেদনা )কে বুঝায় না 

বরঞ্চ তা মানসিক প্রশান্তি রূপ তত্রমধ্যস্থতাকে বুঝায়। ধর্মবিচনব 

€ বিচাব ), বীর্য এবং প্রীতি স্ঞ্যানমিদ্ধ প্রতিপক্ষ ; প্রশান্তি (গশ্রন্ধি ), 

সমাধি এবং উপেক্ষা গুদ্ধত্য প্রতিপক্ষ । 

৩১ মগ্রঙ্গানি__অর্থকথা অনুসারে মার্গ শব্দ ছুই অর্থে ব্যবস্ৃত 
হয যথা বে মার্গ নির্বাণ প্রত্যাশীগণ অনুসরণ করেন বা যা ক্লেশ ধ্বংস 

করে-_তা'ই মার্গ। (নিব্বানথিকেহি মগগীষতীতি বা কিলেসে 
মারেন্তে। গচছতা'তি মগ.গে!)। মার্গের এ সংজ্ঞা সাধারণ মার্গ থেকো 

আর্ধ-অষ্টাঙ্ষিক মার্গকে যে নির্দেশ করে তা পরিক্ষার রূপে বুঝা যাঁয়। 
প্রকৃতপক্ষে আট অঙ্গ লোকোত্তর চিত্তে সম্মিলিত আঁটি চৈতসিক 

যার আলম্বন হল নিবাণ। 

সম্মাদিট ঠি_ শুদদৃষ্ট, শুদ্ধমত, শুদ্ধবিশ্বাস, শুদ্ধজ্ঞান। সম্যকৃষ্টিকে 
চত্বার্ধ-সত্য জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা! করা হয় । অগ্ত অর্থে--ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 
বিষবে যথাযথ জ্ঞান বা! বন্ত বিষয়ে বথাভূত জ্ঞান।' অভিধর্ অনুসারে 
ইহা প্রজ্ঞা চৈতসিক ঘ। অবিদ্া বিনাশ বরে। সকল কর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয় তাই ইহা (দৃষ্টি) প্রথমে স্থাপন করা হয়েছে। শুদধদুষ্ট 
শুদ্ধসক্ষল্প (চিন্তা ) সঞ্চার করে। 

সম্মাসক্কপ প-_সম্যক্ চিন্তা, অভিলাব, ইচ্ছা ইত্যাদি। অভিধর্স 
অনুসাবে ইহা৷ বিতর্ক (প্রস্থাপন ) চৈতসিক যা নৈক্ষস্য (ত্যাগ ), 
অব্যাপাদ এবং অবিহিংসা অনুশীলন মাধ্যমে কাম, ব্যাপাদ, এবং 
হিংসাকে নিমূ্ল কবে মনকে নির্বাপসুখী করে। রর 
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তষ্টাঙ্গিক যার্গের প্রথম 'ছুই অঙ্গ প্রজ্ঞার অন্তর্গত। সম্যক সক্ষল্পই 
শুদ্ধবাক্য, শুদ্ধকর্ম এবং শুদ্ধ জীবিকার প্রতি পবিচালনা করে। এই 
তিনটি শীলেব অন্তর্গত । 

সম্মাবাচা--জম্যক্ বাক্য হল- মিথ্যা, পিশুন (নিন্দা চক বাক্য), 
কর্কশ্ন এব বৃথালাপ থেকে বিরতি। 

সম্মাকম্মন্ত- হত্যা, চুরি এবং মিথ্যাকামাচার থেকে বিরতি । 
সম্মাজীব__ছুই প্রকার। ইহা ভিক্ষু এবং গৃহীগণের সম্যক্ 

জীবিকা । গৃহীগণের পক্ষে (শীল পালন ত উচিতই ) তছুপরি অস্ত্র 
কৃতদাস, নেশাদ্রব্য, হত্যাব জন্য পশু এবং বিষ বাণিজ্য নিষিদ্ধ )। 

তিন বিরতি চৈতসিক উক্ত তিন মার্গা্গে বিমান । 
সম্মাবাযাম-_পূর্বোন্ত চাঁর প্রধান বা প্রচেষ্টাকে বুঝায। 
সম্মাসতি--ইহা পূর্বোক্ত চাব স্মৃত্ুপস্থান। 
সম্মাসমাধি-__ইহা! চিত্তের সমাধি বা একাগ্রতা ৷ ইহা একাগ্রতা 

চৈতসিক। 
এই শেষ তিন মার্গাজ সমাধির অস্তর্গত। 
৩৫. বিরিয় £ বীর্ষ বলতে বুঝায়--৪ প্রধান, ১ খাদ্ধিপাঁদ, ১. 

ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ, ১. সম্যক বীর্য। 
স্মৃতি বলতে বুঝায়-_৪ স্মৃত্যুপস্থান, ১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্য, 

১ সম্যক স্মৃতি। . 
দমাধি বলতে বুঝায-_-১ হীন্দ্রিয়। ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ, ১ সম্যক 

সমাধি। 

প্রজ্ঞা বলতে বুঝায়--১ খদ্ধিপাদ, ১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ 
এবং ১ সম্যক্দৃষ্টি ৷ অর্থাৎ বীর্য স্মৃতি__সমাধি প্রজ্ঞা ততবার তন্মধ্যে 
এ হয়েছে ( বা-উক্ত হয়েছে )। 

শ্রদ্ধা ছুবার এর,পে উক্ত হয়েছে--১ বার ইন্ড্রিষের মধ্যে এবং 
১ বার বলের স্ধ্যে। 

যখন দ্বিতীয় ধ্যানকে ভিত্তি করে লোকোত্তব চিত্ত লাভ হয তখন 
“বিতর্ক' থাকে না। চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যানকে ভিত্তি করে লোকোত্বর 
চিন্ত লাভ হলে প্রীতি থাকেনা। 

৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম কেবল লোকোত্তর চিত্তে বি্মানথাকে 
কিন্ত লোকীয চিন্বেও কোন কোন সময় চিত্ত বিশেষে উৎপন্ন হয। 
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সববসঙ্গহে। 

৫. (১) সববসঙ্গহে--পঞ্চকখন্ধে! ঃ রূপক দ্বো, বেদনাক খন্ধো, 

সঞঞাক্থন্ধো, সঙখারক্খন্বো, বিঞ্ঞাণকখন্ধো | - 

(২) পঞ্চ,পাদানক খন্ধা-বৃপুপাদানক খন্ধোঃ বেদনূপাদানকখক্কো, 

সঞ্ঞ্,পাঁদানকখন্ধো, সঙখাকপাদানকথদ্ধোঠ বিএঞ্ঞাণুপাদানি- 

কথখন্ধো। , 
, (৩) দ্বাদসাঘতনানি-চকখুআযতনং সোতাধতনহং ঘাণাযতনং, 

জিবহাআযতনং, কাষাযতনং, মনাযতনং, রুপাষতনং, সদ্দাঁষতনং, 

গন্ধাষতনং, রসাযতনং, ফোট ঠববাষতনধ, ধম্মাঘতনং | - 

(8) অটঠাবসধাতুযো-_চকখুধাতু, সোতধাত্দ, ঘাণধাত্র, 
জিব্হাধাত্র, কাঁষধাত্র, 'রুপধাতদ, সদ্দধাত্র, গন্ধধাত, রসধাত, 

ফোট ঠব্বধাতদ, চক খুবিঞ্ঞাণধাত্, সোতবিএঞ্াঁণধাত্ঃ ঘাঁণ- 

বিএ্ঞাণধাত্, জিবহারিঞঞাণধাত্, কাযবিঞ্ঞাণধাত্ৰ, মনো- 
ধাতু, ধম্মধাত, মনোবিঞ্ঞাণধাতু। 
(6) চন্তারি অরিষসচচানি_ছকখং অরিষসচং, ছুকখসমুদ্রযং 

অরিষসচডধ, ছুক খনিরোধং অরিষসচচং, ছুক্খনিরোধগামিনিপটিপদা, 
অরিযসচচং। 

এখ -পন চেতসিকা- ুখুমরপ-_নিববানবসেন একুনসন্তৃতি 
ধম্মা ধম্মাযতনধম্মধাতৃতি সঙখ্যং গচছন্তি। মনাষতনং এব 
সত্তবিঞ্ঞাণধাতুবসেন ভিজজতি। 

(ক) রূপঞ্চ বেদনা সঞএ সেসা চেতসিকা তথা 
বিঞঞণং ইতি পঞ্চে, তে পঞ্চকখন্ধ! তি ভালিতা।। -. 

(খ) পঞ্চ উপাদানক্খন্ধা? তি তথা তেতুমকা মতা 
ভেদাঁভাবেন নিব্বানং খন্ধসগহ' নিসসটং 

€গ) দারালম্বনভেদেন ভবন্তাষতনানি চ 
ঘবারালম্বতছ্প পন্নপরিষাযেন ধাতুযো 

(ঘ) ছকখং তেভূমকং বট টং তণ.হাসমুদযো 
নিরোধো নাম নিববানং মগ.গে! লোকুত্ববে। 
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(উ) মগ্গযুত্ত। কলা ৮ এব-চতুলচচবিনিস.সটা 
_. ইতি পঞ্চপৃপতেদেন পবুতো সব্বসঙ্গহো। 

ইতি অভিধম্মথসঙগহে সমুচ-চযসঙ্গহবিভাগো নাঁম সন্তমপরি- 

চছেদো। 

সবসংগ্রহ (৩৬) 

৫. জর্বনগ্রহে নিম্ন বিষয়গুলি সংগৃহীত £__ 

3, পঁচিন্বন্ধ (৩৭) রুপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, (৩ 
বিজ্ঞান-স্ব্ধ। - 

২. গপাচউপাদানক্বন্ধ (৩৯)--র্প, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, 

বিজ্ঞানোপাদান স্বন্ধ। 

- ৩, বার আয়তন (৪০)--চক্ষু (৪১), শ্রোত্র, ভ্বাণ, জিহ্বা, 

কায়, মন, রূপ; শব, গন্ধ, রস, স্পৃম্থ, ধর্মায়তন। (প্রথম পাঁচটি 
ইন্ত্িয় এবং পরের পীচটি ইন্জ্রিয়গ্রাহ্া বিষয় )। 

আঠার ধাতু (৪১ )-_চক্ু, শ্রোত্র, ভ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, 
বৃপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্য, ধর্ম। চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, 
ভ্রাণবিজ্ঞান। জিহ্বাবিজ্ঞান। কায়বিজ্ঞান (88) মনোবিজ্ঞান 
ধাতু (8৫) 

&* চার আর্বনত্য (৪৬)-_ছুঃখ আর্ধসত্য, ছঃখের উৎপত্তি আর্ষ- 
সত্য, ছুঃখের নিরোধ আর্যসত্য; হ্ঃখের নিরোধমার্গ আর্যসত্য | 

এখানে ৫২ চৈতসিক, ১৬ ৃক্্রূপ এবং নির্বাণ সহ ৬৯.প্রকার 

ধর্মই ধর্মার়তন এবং ধর্মধাতু এবং মনায়তনকে সাতপ্রকার বিজ্ঞানধাতু 
রূপে বিভক্ত করা হয়েছে। (থা £ চক্ষুবিজ্ঞনি, শ্রাত্রবিজ্ঞান, ভ্রাণ 

বিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোধাত্ এবং মনোবিজ্ঞানধাতৃ)। 

(ক) বূুপ। বেদনা, সংজ্ঞা, অবশিষ্ট চৈতসিকগুলি এবং (সংস্কার) 
বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ বল! হয় । 

(খ) তিন ভূমিব সঙ্গে যুক্ত ক্বন্ধগুলি পঞ্চ-উপাদান বা পঞ্চোপাদান 
বন্ধ বল! হয়। নির্বাণকে (অতীত, বর্তমান প্রবং অনাগত ) রুপে 
ভেদাভেদ করা যায় না তাই নিবাীণ উপাদানস্বদ্ধ বহির্ভত। 
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(গ) দ্বার এং আলম্বন ভেদে আয়তন ১২ প্রকার হয়৷ দ্বার 

'আলম্বন এবং তছুৎপন্ন ফল নিষে ধাতু-সংখ্যা' নির্ধারণ করা হয়। 
(ঘ) ব্রিভূমিতে আর্তত (জন্মই ) ছুখ। - তৃষা সমুদ্াহি ছুঃখের 

কাঁবণ। নির্ধাণই সবু্থের নিরোধ । মার্গই লোকৌত্তর। 
. চৈউসিক সংযুক্ত মার্গ এবং ফল চার আর্ধসত্য নিতে | 

এবপে চন পাঁচ বিভাগে পবিব্যক্ত। 

এ পর্যন্ত অভিধর্মীর্থ সংগ্রহে সমুচ্চঘ সংগ্রহ নামক সপ্তম 

পরিচ্ছদ | ৷ 

যাা- 
৩৬. সমুচ্চষ সংগ্রহে স্বন্ধাদি বিষয় বিত হয়েছে। 
৩৭. খন্ধ ঃ স্বন্ধ অর্থে গুচ্ছ, পুঞ্জ, সমাহার বুঝায় । বুদ্ধ জীবকে 

পাঁচ স্বন্ধের সমাহার রূপে বিশ্লেষণ করেছেন। অতীত, বর্তমান এবং 
অনার্গত রুপ সমূহকে একত্রে রূপস্কদ্ধ বলেছেন। অন্য চার ক্বন্ধকেও 
সেরূপে হৃদযঙ্গম করতে হবে। টি | 

৬৮. অঙ্খার শব্দকে এখানে এক বিশেষ অর্থ ব্যবহার করা 
হযেছে। &২ চৈতপিকের মধ্যে একটি বেদনা এবং অপরটি .সংজ্ঞা। 
অবশিষ্ট ৫০ চৈতসিককে একত্রে সংস্কার বলা হয়। মানসিক গঠন, 
প্রবণতা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শব্ধ 'ব্যবহার দ্বারা সংস্কার শব্দেব প্রকৃত 

অনুবাদ হয় না, অর্থও বুঝায় না। এমন কি ইচ্ছাকৃত কর্ম” শব 

ব্যবহার করলেও সংস্কারেব ষথার্থ অনুবাদ হয় না । 

“চৈতসিক' কিন্তু অতীব সাধারণ প্রতিশব্দ কিন্তূ তা নর অর্থ- 
বোধক নষ। 

৩৯. উপাদানক দ্ধ £ উপাদানন্বন্ধ_ এগুলি , আলম্বনের প্রতি 
আসক্তি বা তৃষা উৎপাদন করে, তাই এ নামে অভিহিত কব! হয়। 
আট লোকোত্তর চিত্ত, তদন্তর্গত চেতসিক এবং দশ রূপগ্ুণ কর্মজ নয়. 
তাই তাব উপাদানক্বন্ধ নষ। টি. 

৪০. আয়তন অর্থে পরিধি, ক্ষেত্র ভিত্তি বুঝাঁষ.। 
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৪১. চক্খাধতন-_অর্থে চক্ষুর সংবেদনশীল অংশ যা চক্ষুগ্রান্ 

বিষয়কে প্রতি গ্রহণ করে তাকে বুঝাঁয়। অন্যান্ত চার ইন্ড্রিষ সম্বন্ধেও 

সের্পভাবে হছদয়লম করতে হবে। 

৪২. মনাষতন_-কায়িক অঙ্গ (বা ইন্ড্রিয়ের ) ম্তাধ মনের কোন 

বিশেষ অঙ্গ নেই। মনায়তন বলতে মনোদ্বারাবর্তন এবং তৎসঙ্গে- 

পূর্বব্তী ভবাঙ্গ উপচ্ছেদকেও নির্দেশ করে। (প্রথম পরিচ্ছেদ 

দেখুন )। 

৪৩, ধাতু_যা! রি লক্ষণ ধারণ করে তাই ধাত্য। 
৪৪, ধম্মধাতু ২ ধর্মধাতু্ ধমায়তনের অমার্থবোধক শব্দ কিন্ত 

ধম্মারম্মণ ( ধর্মালম্বন ) থেকে ভিন্ন অর্থবোধক কারণ চিত্ত, প্রজ্ঞপ্তি 
(পঞ্ঞত্তি ) এবং প্রসাদব প ধর্মালম্বনের অন্ততুক্তি নয়। 

৪৫. অনোবিঞ্ঞঞাঁণধাত £ ননোবিজ্ঞানধাত ৮৯ প্রকার চিত্তের 
মধ্যে দ্বিপঞ্চবিজ্ান এবং তিন মনোধাতু (অর্থাৎ ছুই প্রকাব সম্প্রতীচ্ছন 
চিত্ত এবং পঞ্চদ্বারাঁবর্তন বর্জিত ) ৭৬ প্রকার চিত্তকে ( মনোবিজ্ঞানকে 
মনোবিজ্ঞানধাতূর,পে গণ্য করা হয়। 

৪৬. অরিযসচচ £ আর্ধসত্য--পালি শব্দ “স৮৮ অর্থে বুঝায়। 
'যথাভূত' অর্থাৎ “ষে যা! তাই সংস্কৃত “সত্য” অর্থে হয়--“অথপুনীয়, 
সত্য । বুদ্ধ জীরের জীবন সম্পকিত এরূপ চার সত্য প্রচার 
করেছেন। তাদের আবসত্য বলা হয়। কারণ সে সত্য আবিলতা- 
হীন মহান আর্ব বুদ্ধ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। 

প্রথম আর্ধসত্য হল-_ছুঃখ। বেদন! হিসেবে ছুঃখ হল--যা সা 
করা অত্যন্ত কষ্টকর। বন্ত্রনিরপেক্ষ সত্য হিসেবে ছু ঘৃণ্য (ছু) 
শূন্ত। (খ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। জগৎ ছুঃখে স্থিত--তাই দৃশ্য । ছুঃখ- 
সত্যবিহীন তাই শূন্য । সে কারণে ছংখের অর্থ হয়-_সৃণ্য শুই তা। 

ছুঃখের উৎপন্তির কারণ তৃষ্গ যা বারবার পুন্জীন্মদায়ী। তৃতীয় 
আর্যসত্য হল নির্বাণ ঝা ইহজন্নে তৃষতাক্ষয়ে প্রত্যক্ষ কর! যাঁষ। চতূর্থ 
আর্ধমত্য আর্ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যপথ | 



অষ্টম পবিচ্ছ্দে 

পচডয-সঙহ-বিভাগে! 

৬ যেনং সঙখতধম্মানং যে ধম্ম] পচ চযা৷ যথা 

তং বিভাশং হি' দানি পবকৃখামি ষথাবহং | 

২.  পটিচ চ-সমুপপাদ্দনযো, পট্ঠাননযো, চা”তি 
পচযসঙ্গহে! ছুবিধো বেদিতব্বো । 

তথ তব্ভাবভাবীভাবাকাবমত্তোপলকৃথিতো পটিচউসমুপ পাদনযো। 

পংঠাননযো পন আহচ.চপচ চঘট্ঠিতং আববভ পবুচচতি। উভযং পন 
বোমিস্সেত্ব। পপঞ্ণেস্তি আচবিযা। 

তখ অবিজ জা-পচ্চযা সঙখীবা, সঙখাবা-পচচষা। বিএ এগণং, বি গএ্াণ-পচচযা 
নামবপং, নামরূপ-পচচষা সল্লাফতনং, অল্লাধতন-পচচযা ফস্সো, ফস্ন-পচচযা 

বেদনা, বেদনা-পচচযা। তণহা, তণহা-পচচধা উপাদানং, উপাদান-পচচযা ভবো, 
ভব-পচচষা জাতি, জাতি-পচ চয! জবা-মবণ সোক-পবিদেব-দুক্খদৌমনস্স” উপাযাসা 
সম্ভবস্তি। এবং এতম্স কেবলদ্স দুকৃথক্থন্ধস্ন সমুদ্রযো হৌতী"তি অযং, এখ 
পটিচ চসমুপ পাদনযো | 

তখ তষে অন্ধা, ঘাদসন্দানি , বীসতাকাবা , তিসন্ধি, চতুস্ঙখেপো , 
তীনি বটটানি, দ্ধ মূলানি চ বেদদিতব্বানি। 

কথং? অবিজ্জা, স্খাবা অতীতে অদ্ধা , জাতি, জবা, মরণং, অনাগতো! 
অন্ধা, মজ.ঝে অটঠ পচচুপপন্না অদ্ধাশতি তযো৷ অদৃধা। 

অবিজজা, সঙখারা, বিঞ্এগণং, নাম-পং, সল্লাধতনং, ফস্সো, বোনা, তণ্ হা, 
উপাদানং, ভবো, জাতি, জবামব্ণং'তি দ্াদসঙ্গানি। লৌকাদিবচনং পন" এখ 
নিন্সন্দফলনিদ্স্সনং | 

অবিজ.জাসঙখাবগ গহণেন পন” এখ তণ হুপাদানভবো পি গহিতা ভবস্তি। তথ! 
তপুপাদীনভবগগহণেন চ অবিজজাসঙখাবা, জাঁতিজবামবণগগহণেন চ. 
বিঞ্এগণাদিফলপঞ্চকম" এব গহিতস্তি কন্থা, 

অতীতে হেতবো৷ পঞ্চ ইদীনি ফলপঞ্চকং 
২০ 
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ইদানি হেতবো পঞ্চ আযতিং ফলপঞ্চবস্তি | 

বীসতাকাবা, তিসন্ধি, চতুসঙ খেপো চ ভবস্তি | 

অবিজ্জী-তণপাদাঁনা চ কিলেদবট টং $ বম্মভবনঙ্খাতো ভব” একদেসো , 

নঙ্খাবা চ কম্মবটটং ; উপপত্তি ভব লঙ্খাঁতো ভব একদেসো, অবসেসাট 

বিপাকবট টস্তি তীনি বটট্রানি। 

অবিজ্জাতণ্ হাঁবসেন ছে মূলানি চ বেদিতব্বানি। 

১. তেসমেব চ মূলানং নিবোধেন নিকজঝতি 

জবামরণমূচছায পীলিতানং অভিণহসো 

আসবানং সমুপ্ পাদা অবিজজা চ পবত্ততি। 

২. বটটমাবন্ধম, ইচচেবং তেভূমকং অনাদিকং 

পটিচ চদমূপ্পাদো”তি পটঠপেনি মহামুনি। 
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১. এবাব আমি যথাযথভাবে কি প্রকারে প্রত্যয তথুৎপন্ন বিষয়ে (১) সঙ্গে 

সন্ববযুক্ত হয় তা বর্ণনা করব | 

২. প্রত্যর সংগ্রহ দু'প্রকাবেব হরে থাকে £ 

(১) প্রতীত্যনমুৎ্পাদ-নীতি (২) এবং (২) প্রস্থান-নীতি (৩) অনুসাবে। 
এই ছু নীতিব মধ্যে গ্রতীত্যসমূ্পাদনীতিব বৈশিষ্ট্য হল-_সেই সেই প্রত্যর 

ধর্মেব নির্ভরতা এই এই প্রত্যযোৎপন্ন ধর্ম (৪) উৎপন্ন হয়। 
পরস্পুর নির্ভবীল প্রত্যয-বিচাবই প্রস্থান নীতি। আচার্ধগণ এই ছুই নীতিকে 

স*মিশ্রিত কবে বিশ্লেষণ করেন। 

প্রতীভ্যসমুৎপা-নীতি 

অবিদ্ভাব (৫) প্রত্যরে সংস্কার (৬), 

* সংস্কাবের প্রত্যণে বিজ্ঞান (৭) 

* (প্রতিসন্ধি ) বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামকবপ (৮), 

নাম-বপেব প্রত্যয়ে ষডায়তন (৯), 

ষডারতনেব প্রত্যয়ে স্পর্শ (১০), 

স্পর্শে প্রত্যয়ে বেন! (১১), মি রসি 9০6 ৫৮ 
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৮  বেদনাব প্রত্যবে তৃষ্ণা (১২), 

৪. ভৃষগব প্রত্যয়ে উপাদাম (১৩), 

১০ উপাদানে প্রত্যষে ভব (১৪), 

১১. ভবেব গ্রত্যযে জাতি (জন্স) (১৫), 

১২ জাতি বা (জন্মেব) প্রত্যযে জবা-মবণ-শোক-পবিদেবন ( পবিতাপ ), 

ছুঃখ, দৌর্সনন্ত, উপাযাঁস ( নৈবাশ্য ) উৎপন্ন হয। এবপে সমগ্র ছুখবাশি উৎপন্ন 

হয়। ইহাই প্রতীত্য-সমুখ্পাদ-নীতি । 

এই নীতিতে ১ তিনকাল ২ বাব অঙ্গ ৩, বিশ আকাব ৪ তিন সন্ধি 

৫ চাব সংক্ষেপ (গুচ্ছ) ৬ তিন বৃত্ত এবং ৭. (কর্মেব) ছুই মূল বিদ্যমান। 

এভাবেই তা জাঁনতে হবে । 

ত! কি প্রকাবে হয? 

১. তিন বাল-_-অবিদ্যা এবং সংস্কাব অতীতকাল। জন্ম-জবা-মবণ ভিস্বাৎ 

কাল। মধ্যবর্তী আট অঙ্গ বর্তমান কাল। 

২ বাঁব অঙ্গ_-১ অবিদ্যা, ২ জংস্কীব ( কুশল-অকুশল কর্ম), ৩. বিজ্ঞান, 

৪ নীমকপ ৫. ষভাযতন ৬ স্পর্শ ৭ বেদনা ৮. তৃষ্]তা ৯ উপাদান 
১০, ভব ১১, জন্ম ১২ জবা-মবণ-শোক প্রভৃতি জন্সজনিত ফল। 

৩ ৪ ৫-_(১) এখানে অবিষ্ভা ও সংস্কীব যখন গ্রহণ কবা হয তখন তৃষ্খ, 
উপাদান এবং ভবকেও গ্রহণ কবা হয়। (২) সে প্রকারে তৃষ্র, উপাদান এবং ভব 

গৃহীত হযে অবিদ্যা এবং মংস্কাবকেও গৃহীত কবা হযেছে । (৩) জন্ম, জবা, মবণ 
গৃহীত হয়ে বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচ ফলও গৃহীত হয । 

এ প্রকাবে অতীতেব পাচ হেতু বর্তমানেব পাঁচ ফল, 
বর্তমানেব পাচ হেতু, ভাবীকালেব পাচ ফল হয়ে দাভায়। 

এরূপে বিশ আকাব, তিন সন্ধি এবং চাঁব সংক্ষেপ হয়। 

৬ তিন বৃত্ত (১) অবিদ্যা, তৃষ্ঠ, উপাদীন-__-ক্রেশ বৃ্ত। (২) ভবের 
'কর্মভব' নামক একাংশ এবং ( কুশল-অকুশল ) সংস্কীব_কর্মবৃত্ত। (৩) ভবের 

'উৎপত্তি ভব' নীমক অপর অংশ এবং অবশিষ্ট অঙ্গ সমূহ-__বিপাকবৃত্ত। 

১. ১৬নং ১৭নং নক! দেখুন । 



45 ও 5 
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। ৭. ছুই মূল (১-_অবিচ্ভা ও তৃষ্ঞা। 

ছুই মূল ছিন্ন হলে তিন বৃত্তও কদ্ধ হব। 
জবা-মবণ প্রগীভিত সত্বগণেব আসবাঁদি (১৭) উৎপন্ন হলে পুনঃ অবিষ্ভারও 

প্রবর্তন হয়| 

মহাঁমুনি (বুদ্ধ) আদি-বজিত ত্রিভৌম ত্রিবৃত্ত বণ বন্ধনযুক্ত প্রতীত্যসমূৎ্পাদ 

্রস্থাপন কবেছেন। 

ব্যাধ্তা 8 

() জগ্থারধম্মাঁনং- পূর্ব পবিচ্ছেদদে বণিত কাবণবদ্ধ (বা কাবণ-নির্ভব ) 

নামবপ। 

(২) পটিচচসমূপ,পাদ*__পটিচড - কাবণবণতঃ হেতু প্রভাবে; সমুপ্পাদ- 
উৎপত্তি। সমধাবণ অর্থে কাবণ-বশতঃ, উৎপত্তি বা হেতু প্রভাবে উৎপত্তি; 

প্রতীত্যমমুৎপাদ নীতিব পবস্পব নির্ভবশীল বাব অঙ্গেব কাবণ ও ফল যাকে প্রত্যয় 

ব৷ গ্রত্যবোৎপন্ন বলা হব। 

দোবে জান্ আউদ্দ এব মতে পটিচচসমুপপাদনঘ অর্থে_কাবণ-নির্ভব ঘটনা 
নীতিকে বুঝাব। 

এ পবিচ্ছেদে প্রতীত্যসমূৎ্পাদ্কে বিশুদ্ধিমার্গেব ন্যায় পট্ঠাননয়েব সঙ্গে মিশ্রিত 
কৰা হ্যনি। 

(৩ পট্ঠাননর*__-দিংহলী অর্থকথা অন্থসাবে “প' উপসর্গেব অর্থ হল 
নানা গ্রকাব। লেডি সেবাদ বলেন- প্রধান। “চান” এব্েব অর্থ হল কীবণ' বা 

প্রত্যঘ' যাব ভাষান্তবে অর্থ ঈীভাব__উপকাবকধর্ম (সাহায্যকাবী বা সমর্থনকাবী 

কাবণ |) প্রধান কাবণ বিবষক বিস্তৃত বর্ণনা পট্ঠানপকরণ পুস্তকে নিহিত আছে । 
ইহা অভিধর্ম পিটকেব সপ্তম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে যে নীতি সন্নিবেশিত হযেছে 
তাকে পট্ঠাননয বলা হয় 

এই উভয় নযেব ভিন্নতা নিয়বপে 'হৃদযদ্ধম কবতে হবে ৫ 
(১) ক এব কাবণে খ উৎপন্ন হব। খ এব কাঁবণে গ উৎপন্নহ্য়। যখন ক 

_খাকেনা তখন ঘও থাকে না। যখন খণও নেই তখন গণ থাকেনা । অন্য 
কি 55901)5 730001)9. 8110. 1715 05901110055 0 418-_431 
২. 569 40010781 0160৩ 7১811 [6 9০9০1555 1915-1916 109 21-52 
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প্রকার-_এই কারণ বিছ্মীন থাকলে, এই ফল উৎপন্ন হয় 8 এই কাবণ বিদ্যমান 

না থাঁকলে, এই ফল উৎপন্ন হয় না। ( ইমস্মিং সতি, ইদং হোঁতি ; ইমস্মিং 
অতি, ইদং নন হৌতি )। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদনয় । 

(২) যন আঁমব! বলি ক সহ-অবস্থান এবং পবস্পব নির্ভবশীলরূপে খ এব সঙ্গে 

সম্পকিত তখন আমরা পট্ঠাননবের দৃষ্টান্ত পাই। 
(২) তবভ্ভাবভাবীভাবাজারমত্ত্র_ভীবাকাবমত্ত-এক ধর্মের উৎপত্তি ১. 

তব্ভাবভাবী পূর্ব প্রত্যঘ ধর্সেব নির্ভবতায় 
(৫) অবিজজা--অবিদ্াঁ_অজ্ঞানত] অর্থাৎ চাব আর্ধসত্য বিষয়ে অক্ঞতা। 

ইহাকে এ অর্থে ব্যাখ্যা কবা হ্য-_যাঁ জীবগণকে অন্তহীন সংসার আবর্তনে প্রবর্তন- 

করায (অন্তবিবহিতে সংসাবে সত্তে জবাঁপেতি )। তাতে যে বিপাক উৎপন্ন হ্ঘ 

তা"ই প্রত্যয় বা কাঁধ, যখন অবিদ্ভাব অবপান হয তখন প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয এবং 

কার্য কাবণ সম্ঘদ্ধ অর্থ এবং বুদ্ধগণেব ন্যাব ধ্বংল হয। 
(৬) সম্তার ঃ অংস্কার-ইহা এক বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্ধ যাকে সে পবি- 

প্রেন্িতে বৃধতে হবে। এখানে সংস্কাবকে অকুশল, কুশল, আনেঞ (অবিচলিত ) 

চেতনা যা কর্মে বপাস্তবিত হয এবং পুনর্জন্ম প্রদান কবে তাকেই বুঝাঁয়। অকুশল 

চেতন ১২ প্রকার অবুশল চিত্তকে বৃঝীয। বুল চেতনা ৮ প্রকাব বুশুল চিত্ত 

এবং ৫ প্রকাব বুখ্ল রূপধ্যান চিতকে এবং আনেঞ্জ চেতনা ৪ গ্রকাব কুশল অবপ- 

ধ্যান চিত্তকে নির্দেশ কবে। ইংবেজী ভাষা সংস্কীবের অর্থবহ কোন প্রতিশব্দ 

নেই। সংস্কার পঞ্চক্কন্ধের একটি এবং বেদনা এবং সংজ্ঞা ব্যতীত অপর ৫০ 

চৈতনিককে সংস্কীব বল! হয় | 

চাব লোঁকোভব মার্গচিত্ব সংস্কাব নয কাঁবণ লোকোত্তব চিত্গুলি অবিষ্ঠা- 

বিনাশী। লোকোত্বব চিত্তে প্রজ্ঞাব আধিপত্যই প্রতন এবং ইচ্ছারুত চেতনা 

লোকীয চিত সমূহে প্রীধান্ত লাভ কবে! 
অকুণল কর্ষে অবিদ্ভাব আধিপত্যই প্রমুখ এবং হুল এবং অবুশল উভধকর্ম 

আঁবিষ্ভার কাবণেই সম্পন্ন হবে থাকে। 

(৭) বিএঞাঁণ £ বিজ্ঞলি--প্রকৃতপর্ষে ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্তুকে- 
বুঝীয। এ সন্ধে পঞ্চম পবিচ্ছেদ্ে বিশ্তুতভাঁবে বণিত হযেছে। ৩২ প্রকাঁব বিপাক 
চিত্ত বা জীবন প্রবর্তন কালে অশ্ভূত হব তাও বিজ্ঞান এর অন্তর্গত 1 

গ্রৃতিপদ্থি চিত্ত মাতৃগর্ভে পিতাঁব শুক্র এবং মাতাব ভিম্বকোযের সন্ধে সম্মিলিত 
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হয়ে ভ্রণ হৃষ্টি হয। প্রতিসন্ধি চিত্তে অতীত জীবনেব সফল সংস্কাব, লক্ষণ এবং 
প্রবৃত্তি সেই বিশেষ ব্যক্তিগত জীবন প্রবাহে স্বপ্ত থাকে। 

প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রভীম্বব বপে ধবে নেওয়া হয কাঁবণ (অহেতুক বিপাক ) 

ন্নেত্রে ইহা! হযতঃ লোৌভ-ঘেষ মোহ প্রভৃতি অকুশল হেতু বিপ্রযুক্ত অথবা (সেহেতুক 

বিপাক) ক্ষেত্রে ইহা কুশল হেতু সম্ভরযুক্ত। 

(৮ নামরূপ--এই মিশ্র শব্কে কেবল নীম, কেবল বণ এবং সংযুক্তরূপে 

নাম রূপ হিসেবে হ্াধন্দম কবতে হবে। অবপ ভূমিতে কেবল মন (নাম ), অসংজ্ঞ 

ভূমিতে কেবল বপ এবং কাম এবং বপভূমিতে নাম ও রূপ উভ্যই উৎপন্ন হয়। 

এখানে নাম বলতে তিন স্বন্ধকে বুঝায় যথ| বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কীব _যা 

গ্রৃতিসন্ধিচিত্তেব সঙ্গে একত্রে (সহজাত বপ ) উৎপন্ন হয। বূপ অর্থে তিন দশকণ 

যথা কায়--ভাব-বাস্তবপ, তাও গর্ভ সঞ্চাব ন্গণে অতীত বর্ম প্রভাবে একসঙ্গে 

উৎপন্ন হয। দ্বিতীষ ও তৃতীয় অঙ্গ অতীত এবং বর্তমানেব সঙ্গে সংযুক্ত, অপব- 

পক্ষে তৃতীয এবং চতুর্থ অঙ্গ সমসাময়িক। 
(৯) ললাক্রভন 3 ষ্ড়ীয়ভন-_ভণ সংগঠন কালে ছয় ইদ্ড্িয বছ অভ্ভাবনাপূর্ণ 

কাষ-মন ভিত্তিক অবস্থা থেকে ক্রমশঃ আবতিত হতে থাকে। অত্যন্ত নগণ্য এবং 
অপবিমেয ক্ষুদদীনু ক্ষ্রাংশ থেকে এখন জটিল যড-ইস্জিষ যন্ত্রে বপান্তবিত হয়ে কোন 

কর্মকর্তীরপ আত্মা ব্যতীত যন্ত্রালিতেব ন্তায় কর্ণ সম্পাদন কবে যাচ্ছে। সেই 

৩ কায় দশক-ইহীব উপাদান হুল পৃথিবী (বিস্তৃতি ), আপ (সংসক্তি), 
তেজ (উষ্ণত1), বাঁধু (বেগ), এব চাব উপাঁদানরূপ বর্ণ, গন্ধ, বস, 

ওজঃ ১ জীবিতেজ্রিয এবং কায । 

-- ভাব দশক এবং বাস্তশ__এ ছুই দশকেব মধ্যে উক্ত (কায় ব্যতীত) 
৯ দশক এবং ষথাক্রমে ভাব এবং বাস্ত (বা হৃদ্যাসন) বয়েছে। ইহাব 
থেকে প্রমীণ হয ভীব (স্ত্রী বা পুকষ ভাব ) অতীত কর্ম প্রভাবিত হয়ে 
গর্ভ সঞ্চাব ক্ষণে নির্ধাবিত হয় । 

এখানে কাক্স অর্থে দেহেব সংব্দনসীল অংশ। ভাব গর্ভ স্চীর ক্ষণে 
বদ্ধিত হ্যনা তবে সে সম্ভাব্যতা সুপ্ত থাকে। হৃদয় বা মস্তি যাদেব 
চিত্তের বাস্ত বা ভিত্তি বে গ্রহণ করা হয় তাও বদ্ধিত হ্যনা তবে সে 
সম্ভীব্যতা তাব মধ্যে নিহিত থাকে। 
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যডইন্দ্রির় হল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দেহ এবং মন। প্রথম পীচটি 

সংব্রেননীল পাঁচ ইন্দ্র যাব ক্রমবিকাশ হয়। হৃদ্য-বাস্ত সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত 

হয়েছে। 

(১০) ফদূম £ স্পর্ণ__প্রথম এবং দ্বিতীয পবিচ্ছেদ দেখুন । 
(১১) বেদনা_গ্রথম এবং দ্বিতীয় পবিজ্ছেঘ দেখুন । 

(১২) তণভ। 2 তৃষা-_ইহা তিন প্রকাব যথা, কামতৃষ্ণা (পঞ্চইন্রিয় সপ 
কামনা), ভবতৃষ্ঞা ( কামস্থখ ভোগ অবিনশ্বব, একপ দৃষ্টি বা ধারণা), এবং বিভব- 

তৃষ্পর (কাঁমস্থখ ভোগ মৃত্যুব পর ধ্বংল হয়, এবপ দৃষ্টি )। শেষোক্তটি ভ্বাদ 
দৃষ্টি 

ভবতৃষ্ণ এবং বিভব তৃষ্তজাকে বপভূমি এবং অপব্পভূমিব প্রতি তৃষ্ণাৰপেও 

ব্যাখ্যা কৰা হয়। সাধাবণত: এই ছুই শব্ধ ভবে উৎপত্তি এবং অন্ুৎপত্তি বপে 

অনুবাদ কৰা হয় । 

ছষ প্রকাব ইন্জিগ্রাহথ বিষয়েব প্রতি ছয-_ইন্দিয তৃষ্তা বয়েছে যথা বপ, শব্ধ, বস, 
গন্ধ, স্পৃপ্ঠ এবং ধর্খ (বা চিন্তনীয বিষয়)। তা আধ্যাত্মিক এবং বাহিক 
ভেদে ১২ প্রকার , অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ভেদে ৩৩ প্রকাব হয়। যখন এই 
৬৬ গ্রকাব তৃষ্পাকে আবার তিন প্রকার তৃষ্ণ (কামতৃষ্ণণ, ভবভূষণ্র, বিভবতৃষণ্ ) 

দিয়ে গুণ কব! হব তখন তৃষ্ সংখ্যা ১০৮-এ দঈভাধ | 

(১৩) উপাদান-_উপ+আ1+-দা ধাতু সংগঠিত, দেওযা। ইহা দুঢ তৃষ্ণা, 
অত্যাসক্তি। তৃষ্ণা চুবিব উদ্দেহ্টে অন্ধকারে ভ্রমণেব স্যায়। উপাদীন প্রত চুবিব 
লামিল। উপাদান আসক্তি এবং গ্রমাদেব ফল। ইহা আমি এবং আমাৰ ভাঁব 

জীগ্রত কবে। 
(১৪) ভব ঃ উৎপত্তি--ইহা কুশল এবং অবুশল উভয়ই যা কর্ম ( কর্মভব ) 

বা কর্মের ফলম্বৰপ উত্পত্তি এবং (উৎপত্তি) বা বর্মের বুত্তাকাব উৎপত্তি উভ্ঘকেই 

বুঝায। সংস্কীব এবং কর্সভবেব মধ্যে পার্থক্য হল-_পূর্বটি অতীতেব সঙ্গে সন্্যুক্ত 
এবং অপবটি বর্তমানে সঙ্গে সংযুক্ত । কর্ভবই ভবিষ্তযৎ উৎপক্তিব কাবণ। 

(১৫) জাতিঃ জন্ম-- প্রকৃতপক্ষে বন্ধ সমূহ্বে আবির্ভীব (খন্ধানং পাতু- 
ভাবো )। 

(১৬) অবিগ্তাকে প্রথম কাবণরূপে দেখান হযেছে যা বর্তমানকে প্রভাবিত 
কবে। ভৃষথ্র বর্তমান কাবণ কিন্তু ভবিস্তঘকে গ্রভীবিত কবে। 
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(১৭) আঁসব  আঁবিলতা পৃথগজনেব মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং তাই 

'অবিষ্ভাব কাঁবণ ) 

পট্ঠাননযো৷ 

৩ ১ হেতুপচচযো ২, আবম্মণপচচযো। ৩ অধিপতিপচডযো ৪ অনভ্তর- 

পচ্চযো ৫ সমনভ্তবপচ্চয়ো ৬ সহ্জীতপচচযো ৭ অঞ্ এমএ এ্পচচযো! 
৮. নিস্সয-পচচযো ৯ উপনিম্সষপচচযো ১০৭ পুবেজাতপচচযো! 

১১. পচ্ছাঁজাতপচচযে ১২ আসেবনপচচয়ো ১৩ কম্মপচ চযো 
১৪ বিপাকপচচযো! ১৫ আহীবপচচযো ১৬ ইন্্রিষপচচযো ১৭ ঝানপচডযো 

১৮ মগ্গপচ চঝো! ১৯ সম্পযুত্তপচ চযো! ২০ বিপপযুত্তপচ চযো ২১ অখিপচ চষে 
২২. নখিপচডযো ২৩ বিগতপচচযো ২৪ অবিগতপচ চযো”তি 

অযমেখপট্ঠাননযো । 

১ ছ্ধা নামন্ত নামস্স পঞ্চধা নামকপিনং 

একধা পুন বপস্স রূপং নামস্ন চ' একধ]। 

২. পঞ্ঞঞ্ভিনামবপাণি নামস্স ছুবিধা ছবং 
ঘনস্স নবধা চে'তি ছবুবিধা পচচষ! কথং। 

(ক) অনভ্তরনিকদ্ধা চিত্তচেতসিকা ধম্মা পচচুপ্পন্নানং চিত্চেতসি- 
কানং অনন্তরসমণন্তরনখিবিগতবসেন » পুবিমীনি জবনান প্চছিমানং জবনানং 
অমেবনবমেন ১ সহজীতা| চিত্তচেতসিকা! ধম্মা অঞ্ এমএ এ: সম্পযুত্ববসেনা"তি 
ছইধা নামং নামস্স পচ চযো হোঁতি। 

খ) হেতুঝানলগমগগন্গানি সহজাতানং নামবপানং হেতাদ্দিবসেন ১ সহজাত- 

চেতনা বহজীতানং নামবপানং ১ নানকৃখণিকচেতনা বম্মাভিনিব্বন্তানং নাম- 
বপানাং কম্মবসেন , বিপাবক্থন্ধা অঞ্ষএমএঞএুং সহ্জাতানং বপানং 

বিপাকবসেনাতি চ পঞ্চধা৷ নামং নায়বপানং পচচযো হোতি। 
(গ) পচ্ছাজাতা চিত্তচেতসিকা ধম্ম] পুরেজাতস্স ইমস্স কায়দ্ন পচছা- 

জাতবসেনাতি একধা'ব নামং কপস্স শচচযো৷ হৌতি। 

ঘ) ছবত্থুনি পবভ্তিযং সত্বন্নং বিএ এণণধাতুনং ; পঞ্চালম্ববানি চ পঞ্চ- 
বিএএগণবীথিষা-পুবেজাতবসেনাতি একধা বৰ কপং নামস্স পচ্চযো হোতি। 
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পঞ্চবিধো হোঁতি অখিপচচযে। অবিগতপচডযো। আরম্মণ.-পসিস্সষ_কম্ম 

_-অথিপচ চযেস্থ চ সববে' পি পচ্চযা সমোধানং গচছস্তি | 

সহজাতবপত্তি পন” এখ সব্বথা পি পবত্তে চিত্তসমুট্ঠানানং পটিসন্ধিষং 

কটত্বাবৰপঞ্ চ বসেন ছুবিধো হোতি বেদিতব্বং। 

ইতি তেকালিকা ধম্মা কালমুত্তা চ সম্ভব! 
অজ ঝত্তঞ চ বহিদধ! চ সউখাতামঙ্খতা তথা 

পঞ্ঞত্িনাযরূপানং বসেন তিবিধা ঠিতা 
পচচযা নাম পটঠানে চতুবীসতি সববথা'তি 

প্রস্থাননী'তি 

৩, নিয়ন বিষযগুলি প্রস্থাননীতিব প্রত্যষ (প্রধান কাবণ ) সমূহ £হ_ 
১. হেতু (১৮) ২ আলম্বন (১৯) ৩. অধিপতি (২০) ৪ অনম্ভব 

(২১) ৫. সমনন্তব (২১) ৬ সহজাত (২২) ৭ অন্যোন্ত (২৩) ৮ নিশ্র 
(২৪) ৯. উপনিশ্রষ (২৪) ১০ পূর্বজাত (২৫) ১১ পশ্চাংজাত (২৬) 
১২ আসেবন (২৭) ১৩ কর্ণ (২৮) ১৪ বিপাক (২৯) ১ আহাব (৩০) 
১৬ ইন্দ্রিয (৩১) ১৭ ধ্যান (৩২) ১৮ মার্গ (৩৩) ১৯ সম্প্রযুক্ত (৩৪) 

২০ বিপ্রযুক্ত (৩৫) ২১. অস্তি (৩৬) ২২ নাস্তি (৩৭) ২৩ বিগত (৩) 
২৪ অবিগত (৩৮)। 

উক্ত ছব প্রধাব প্রত্যয় ছঘ ভাগে বিভক্ত £_ 

১. নামেব সঙ্গে নামেব ছয প্রত্যয ২ নামেব সঙ্গে নামবপেব পাঁচ প্রত্যয 
৩ নামে সঙ্গে বপেব এক প্রত্যয ৪ বকপেব সঙ্গে নামেব এক প্রত্যয 

৫  প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং বপেব সঙ্গে নামব ছুই প্রত্যয ৬ নামরপ নামবপেব 
সঙ্গে নর প্রকার। প্রত্যয় দ্বাবা সম্পকিত। এবপে ছষ ভাগে বিভক্ত | 

কি প্রকাবে সম্পর্কিত? 
(ক) নামেব সঙ্গে নামেব ছয় প্রত্যয £ এইমাত্র নিকদ্ধ চিত্ত-চৈতসিক 

তদনন্তবে উৎপন্ন বিদ্যমান চিতঁ-চৈতসিকের অনন্তব, সমনন্তব, নান্তি, বিগত 
প্রত্যয। পূর্ববর্তী জবন পববর্তা জবনেব আসেবন প্রত্যয় এবং সেইমৃত 
চিন্ত-চেত্তসিক পবস্পব সম্পযুক্ত প্রত্যয। 

(২) নামেব সঙ্গে নাম কপেব পাঁচ প্রকাৰ প্রত্যয £ হেতু, ধ্যানাঙ্গ ও মার্গা্ 
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তাদের সহজাত নাম-বপের সঙ্গে যথাক্রমে ১. হেতুপ্রত্যয় ২ ধ্যান-প্রত্যয় 

এবং ৩. মার্গতপ্রত্যয় । সহজাত চেতনা সহজাত নামবপের সঙ্গে 

৪. কর্গপ্রত্যর। সেবপ নান। ক্ষণিক চেতনা কর্ধোৎ্পন্ন নাম-বূপেব কর্দপ্রত্যঘ ) 

বিপাকত্বন্ধ পবস্পব বিপাঁক-প্রত্যর ১ সহজাত বপেরও বিপাকপ্রত্যয। 

(গ) নামেব সঙ্গে বপেব এক প্রকাব প্রত্যয £ যথা পশ্চাৎ জাত চিত্ত 

চৈতসিকেব পূর্বজাত এই কাবেব পশ্চাৎ জাত প্রত্যয় । 

(ঘ। বপের সঙ্গে নামেব এক প্রকাব প্রত্যয় ঃ প্রবর্তন কালে ছষ বাস্তব সপ্ত- 

বিজ্ঞান ধাতুব পূর্বজাত প্রত্যয় ; পঞ্চ আলম্বন পঞ্চবিজ্ঞান বীথিব পূর্বজাত-প্রত্যয় 

(ও) প্রজ্ঞপ্ঠি, নাম এবং রূপেব সঙ্গে নামেব ছুই যথা আলম্বন এবং উপনিশ্রষ 

গ্রত্যয়ঃ আলম্বন বপ ইত্যাদি সহ ছয় গ্রকাধ। উপনিশ্রষ প্রত্যৰ তিন গ্রকাঁব 

যথা আলম্বন__-উপনিশ্রধ, অনন্তব উপনিশ্রয় এবং প্ররুতি-_-উপনিশ্রষ। 

তাদেব মধ্যে আলম্বন যদি বৃহৎ হয আলদ্বনেব উপব গুকত্ব আবোপ কবা হ্য। 

তখন তা আলম্বন উপনিশ্রব। এইমাত্র নিকদ্ধ চিত্ত-চৈতদিকই অনন্তবোপনিশ্রষ 
গ্রককৃতি উপনিশ্র্য নানাপ্রকাব বথ| বাগ ইত্যাদি শ্রদ্ধা ইত্যাদি, সুখ, ছুঃখ, দু্গল, 
আহীব, ধাতু শযনাসন ইত্যাদি যথাযোগ্য আধ্যাত্মিক এব" বাহিক সমত্তই 
কুশল ধর্সের প্রকৃতি উপনিশ্রব | কর্ণও ইাব বিপাকেব প্রকৃতি উপনিশ্রয প্রত্যয। 

(চ) নাম-বপ নামকপের সঙ্গে নব প্রকাব প্রত্যয-সম্পকিত যথা ১. অধিপতি 

২. সহজাত ৩. অন্তোন্ ৪ নিশ্রব ৫ আহাঁব ৬ ইন্দ্রিয় ৭ বিগ্রযুক্ত 

৮. অস্থি ৯ অবিগত। 

১ অধিপতি প্রত্যব ছুই প্রকাব খথা ১. বে আলম্বনের প্রতি গুকত্ব আরোপ 

কবে গ্রহণ কব! হয, তখন সে আলম্বন চিত্তের আলম্বনাধিপতি *. চাব গ্রকাব 

সহজাত-অধিপতি (ছন্দ, চিত্ত, বীর্য, মীমাংসা) সহজাত নাম-বপেব সহজাত-অধিপতি। 

২ সহজাত প্রত্যর তিন প্রকাৰ যথা ১ চিত্তচৈতসিক পরম্পব সহজাত 

প্রত্যর ২ চাব মহাভূত পবম্পব সহজাত গ্রত্যয এবং তদুৎপন্ন কপেরগ নহজাত 

গ্রত্যব ৩ হ্থয়বাস্ত এবং বিপাকচিত্ত গ্রতিস্ধিক্ষণে সতজাত-গ্রত্যয | 

৩. অন্যোন্থা গ্রত্যঘ তিন গ্রকাব যথা ১. চিত্তচৈতসিক পবম্পর ২. চাঁব 

মহাড়ীত পবস্পব এবং ৩ হ্ু়বাস্তৎ এবং বিপাকচিত্ত পবম্পব আন্যোন্ত 

প্রত্যয়। 

৪ নিশ্রয় প্রত্যর তিন গ্রকাব যথা! ১ চিত্তচৈতসিক পরম্পব নিশ্রব প্রত্যর 
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এবং সহজাত রূপেবও নিয় প্রত্যয ২. চাঁব মহীভূত পবম্পব নিশ্রয় প্রত্যয় 
৩ হয বাস্ত সাত-বিজ্ঞান ধাতুর নিশরয় প্রত্যয়। 

৫, আহাীব প্রত্যয় ছুই প্রকাব যথা ১ কধলীকৃত আহাব এই ৰপকায়েব 

আহীব প্রত্যষ ২ নাম-আহাব সহজাত নামবপেধ আহীব প্রত্যয। 

৬ ইঞ্জিয় প্রত্যয তিন প্রকাব যথা ১ পঞ্চ ইন্জিযেব পঞ্চ প্রসাদ-বপ 

পঞ্চবিজ্ঞানেব ইন্জ্রিষ প্রত্যয ২ বপ-জীবিতেন্দড্রিয ভূতোৎপন্ন বপেব ইঞ্জি প্রত্যয় 
৩ অবপ ইন্দ্রিয় সমূহ সহজাত নাম-বপেব ইন্জিষি প্রত্যয়! 

৭ বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় তিন প্রকাব যথা ১ প্রতিসদ্ষিক্ষণে হৃদযবাস্ত বিপাক- 

চিত্তেব সহজীত হযে এবং চিত্ত চৈতসিক সহজাত বপেব সহজাত হযে বিপ্রযুক্ত প্রত্যয 
হয ২ পশ্চাৎজীত চিত্ত-চৈতসিক পুর্বজাত এই কাষেব পশ্চাৎ-জাত হযে বিপ্রযুক্ত 

্রত্যয় হয ৩ প্রবর্তনেব সময ছয বাস্তরূপ সাত বিজ্ঞান ধাতুব পূর্বজাত হবে 

বিপ্রযুক্ত গ্রত্যঘ হয । 

(ছ) অস্তি ও অবিগত প্রত্যয পাঁচ প্রকাব যথ! সহজাত, পূর্বজাত, পশ্চাৎ-জীত» 

কবলীকৃত আহাব এবং বপ-জীবিতেন্দ্রিয 

২৪ প্রকাৰ গ্রত্যঘকে চাবি প্রকাব প্রত্যযেও পবিণত কবা যায় যথা ১ আলম্বন 

২. উপশিশ্রধ ৩ কর্ম এবং ৪. অস্তি (প্রত্যযে )। 
এই প্রত্যয বর্ণনায 'সহজাত' রূপ বলতে সর্বদা ছুই প্রকাব “সহজাত বপ” বুঝতে 

হবে। প্রথমতঃ প্রবর্তনেব সময চিভসমুখীন বপ” এবং গ্রাতিসন্ধিব সময় কৃতত্ব রূপ 

বা পূর্বজন্মকৃত কর্ণ ঘ্বাবা উৎপন্ন বপ ( বুঝতে হবে )। 

ত্রিকাল ঝা কালমুক্ত, আধ্যাত্মিক বা বাহিক, কৃত বা অকৃত লোকীয় বা 
লৌকোত্তব সকল ধর্ম তিন আঁকাবে যথা প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং বপ আকাবে স্থিত। 

এসকল ধর্ম পট ঠাঁনের মধ্যে ২৪ প্রকাব প্রত্যযেব অস্তভূকক্ত। 

ব্যাখ্যা 8 

(১৮) হেতু প্রত্যয় এখানে কিছু অন্বিধাব সুষ্টি কবছে। যদ্ধাবঝা কোন 
একটি ষল প্রকাশিত ব৷ প্রতিফলিত হয, তাই প্রত্যয। অন্য অর্থে- ইহাব কাবণ। 

তিছুপবি ইহাকে উপকাবক বা সহাঁষক ধর্ম বপেও ব্যাখ্যা কবা হযেছে । তেতুব সংজ্ঞা 
ইল-বদ্ধাবা একটি ফল প্রতিষ্তিত বা উৎপন্ন হয। ইহাঁকে মূল অর্থে (মূলটঠেন) 

ব্যবহাব কবা হযেছে। বৃক্ষমূল হুল হেতু সদৃশ আব জল, সাব ইত্যাদি য! বৃক্ষেব 
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বনে সাহায্য কবে ত। ইল প্রত্যর । অভিধর্মে এই ছুই স্তব্যুক্ত শব্দেব ছুই পৃথক 
অর্থে ব্যাখ্যা কব! হ্ব। সুত্রে কোন প্রকাব ভিন্নতা ব্যতিবেকে একার্থবোধক পে 

ব্যবহৃত হর যেমন ( কো হেতু, কো পচ চযো ) হেতু কি, কাবণ কি? 

পট ঠানে ২৪ প্রকার প্রত্যব্েব ব্ন/আছে এবং হেতু তাদেব একটি । হেতু- 
পচচর বলতে-_হেতু নিজেই প্রত্যয় বা হেতু কপে ইহা প্রত্যঘ হয়, এরূপ বুঝাধ। 

ইহাকে উপকাব বা কার্ধকবী ধর্ম (মূলটঠেন উপকাবকো ধস্মো।) ব্যাখ্যা কবা হ্য। 
ইহাব নিকটতম অস্থবাদ “হেতু হিসেবে প্রত্যয় সব্ন্ধ' হওয়াই বাঞ্ছনীয় । (89০ 
(02009150100) 7279 ১ 10010581 0? 7511 6৮ 5901605, 1915-1916, 

00 29-53)1 

হেতু সর্বদা মানসিক। তা! হল ছত্র গ্রকাব কুশল এবং অকুশল হেতু (প্রথম 
পবিচ্ছেদ দেখুন )। 

(১৯) আরম্সণ__আঁলন্বন_ পূর্বট অ+রম্, (রমিত হব); পবেব টি 

আ+লম্ব (ঝুলে থাকা) ধাতু হতে নিপন্ন। যেবস্ত বা বিষয়ে কর্তা রমিত হয় 

বা ঝুলে থাকে তাই আবম্মণ বা আলম্বন। সেবপ ছয় প্রকার আলম্বন আছে। 

ৃষ্টান্ত্বরূপ বলা যায় কপ চক্ষুবিজ্ঞানেব আলম্বন প্রত্যয। লোকীয় বা লোকোত্বর 
সব কিছুই মনেব আলম্বন হতে পারে। 

(২০) অধিপতি__নিজেব উপব কতৃত্ বা ইন্দত্ব কবা। চার সহজাতাধিপতি 
হল ছন্দ, চিত্ত, বীর্য এবং মীমাংস! (প্রজ্ঞা ), তার্দের যেকোন একটি এক সমযে 

সহজাত চৈতসিক এবং রূপেব সঙ্গে অধিপতি বপে প্রাধান্য দিধে প্রত্যয় সম্পর্ক গড়ে 

তুলতে পারে। “চার সহ্জাতাধিপতিব একটিকে প্রীধান্ত দিযে যখন চিত্ত এবং 
চৈতসিক উৎপন্ন হয় তখন সেই চিত্র-চৈতসিক অপব চিত্-চৈতসিকেব অধিপতি 
প্রত্যব হয়। 

(২১) অনন্তর ই সমনন্তর-_অর্থ হিসেবে এ ছুইযেব কোন পার্থক্য নেই। 
শব-তব অনুসাবে তাবা পৃথক মাত্র। বৌদ্ধধর্ম অন্ুসাবে একটি চিততপদণ বিলুপ্ত হয়ে 
তৎপরবর্তী চিততক্ষণ উৎপন্ন কবে, পরবর্তী চিত্তক্ষণ পূর্ব বিলুপ্ত চিত্তে নিহিত কল 
প্রকাব সম্ভাব্যতা উত্তরাধিকার কবে। বিনুগ্তমান চিত্তের সঙ্গে উত্তবাধিকাবী চিত্তের 

সম্বন্ধ হল--অনন্তর এবং সমনস্তব | 

(২২) সহজাত চাব নামস্বদ্ধ ( অবূপ ক্বন্ধ যথা বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, 
বিজ্ঞান ) উৎপত্তির একই সঙ্গে যে বিভিন্ন চৈতসিক এক প্রকাব চিত্তে উৎপন্ন হয়, 
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'তখন যে চাব মহাভূত একসঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং প্রতিসদ্ধি সময়েব তিন দশকেব 

একত্রে উৎপত্তি ইত্যাদি সহজাত প্রত্যয় সম্পকিত।  প্রতীত্যসমূৎপাদ নীতিতে 
যখন স্পর্শ এবং বেদনা কাবণ ও ফল বপে উৎপন্ন হয, তাও সহজাত প্রত্যষ 

সম্পফিত। 

'চৈতসিকেব সঙ্গে চৈতসিকেব, চৈতসিকেব সঙ্গে বপেব, বূপেব সঙ্গে বপেব, এবং 

বূপেব সঙ্গে চৈতমিকেব সহজাত প্রত্যয | 

(২৩) অঞ৬৪মএ৪২৫ 2 জন্যোন্__তেপাযা! টেবিলেব তিন পা যেমন 
পবম্পব অন্যোন্য বূপে সহীযক তেমন চৈতসিক ( অবপস্বদ্ধ ) এবং বপ ঝ৷ রপস্বদ্ধগুলি 

প্বস্পব অন্যোন্য গ্রত্যয় বপে সম্পফিত। সহজাত প্রত্যয় এব" অন্টোন্ত প্রত্যৰকে 
ভিননরূপে বুঝতে হবে! তাবা এক নয। দৃষ্টান্ত ঃ চাব অরূপ (চিত্ত) স্বদ্ধ 
মহজাত চিত্তেব সঙ্গে এবং মহাঁভূতোতৎপন্ন বূপ (উপাদাবপ ) মহাঁভূত-বপেব সঙ্গে 

অন্যোন্ত গ্রত্যয সম্পর্কিত নহে। তবে নিষম অন্ুসাবে চিত্র এবং কপ পবম্পব 

অন্োন্ত সম্পর্কযুক্ত | 

(২৪) নিপ্্সয় এবং উপনিস্সয়_( নিশ্রধ এবং উপনিশ্রষ )_উপ+নি 
+% সি ধাতু হতে নিশ্পন্ন, অবস্থিত থাকা । উপ তীব্রতাবোধক উপসর্গ । বৃক্ষ 
যেমন ভূমিব আশ্রষে অবস্থিত থাকে তেমন অহ্কনেব জন্তও ক্যানভাস কাপডেব 

গ্রয়োজন। নিশ্রর প্রত্যয়ও সেৰপ। উপনিশ্রয়কে বলবান নিশ্রষ (আশ্রয়) বপে 
ব্যাখ্যা কবা হযেছে । ইহাকে বৃষ্টিব সন্ধে তুলনা ববা হযেছে যাব উপর বৃক্ষেব 

বৃদ্ধি নির্ভব কবে। সোয়ে জান আউঙ্গ উপনিশ্ররকে 'পবিপূর্ণণ কারণ রূপে অনুবাদ 

কবেছেন। ৃষ্রান্তশ্বব্প বলা যায় পীঁচ গ্রকাব গুরু (গহিত) কর্দেব কথা যথা 
মাতৃহত্যা, পিতৃহত্য| ইত্যাদি নরকে উৎপত্তিব উপনিশ্রয় প্রত্যয় । শান্ত পবিবেশ, 
প্রথম বয়সে শিক্ষালাভ ইত্যাদি জীবনে স্বাস্থ্য, অর্থ এবং জ্ঞান অর্জনেব 
নিয় প্রত্যয় । কুশলকর্ম ভবিষ্যৎ কুশল কর্মেব উপনিশ্রধ প্রত্যয় হয় সেবপ 
আধ্যাত্মিক অহঙ্কাব প্রভৃতি কুকর্ণ অকুশল ফল প্রদ্ধানেব উপনিত্রয়। (8০9 7,9৫1 
5858095775 1681160. ৪:1019 ০0. 0015 5019০ 1 ০. শা, 9 ০011191) 
1916, 0 49-53 )। 

(২ পুরেজাত £ পুর্বজাত-_যা পূর্বে ছিল। ছয় ইন্ছিয় (যথা চক্ষু 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কাঁধ এবং চিত্ত ) এবং ছয় ইস্ড্রিয় বিষ (বর্ণ, শব, গন্ধ, রস, 
ষ্ঠ এবং ধর্ম) পূর্বজাত হয়ে পঞ্চবিজ্ঞান ও তত্সমপ্রযুক্ত চৈতসিকেব পূর্বজাত প্রত্যব 
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হব। পূর্বজাত বিষব কেবল পূর্বে ছিল বলে প্রত্যর হয় না বর্তমানেও বিদ্যমান থাকে 
বলে প্রত্যৰ হব। পূর্ববতিতা পুরেজাত চৈতসিকের প্রর্কত অন্থবাদ নয়। 
[পূর্বজাত গ্রত্যয সর্বদা 'বপ' এবং ইহাব প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম সর্বদা 'নাম' বা চিত 

চৈতসিক। 
(২৬) পচ্ছজাত 8 পশ্চা-জাত--৮৯ শ্রেণীব চিত্তের মধ্যে চাব অরূপ 

বিপাক ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৫ চিত্ত এব" ৫২ চৈতসিক পূর্বজীত রূপ-কায়েব পশ্চাৎ- 

জীত প্রত্যয় । এজন্য প্টঠানে বলা হচ্ছে পুরেজাতানং রূপধম্মানং উপখম্তকখেন 

উপকাবকো অরূপধ্মূমো পচ ছাজাত-_পচ চযো-_-পৃোৎপন্ন রূপকাঁয়রে প্রতি 
পশ্চাহুৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিক উপস্তভেব স্তাধ উপকাবক অবপধর্ম পশ্চাত্জাত গ্রত্যয়। 

(২৭) আমেবন-_পুনঃপুন সেবন বা অভ্যাস দক্ষতার দিকে নিয়ে ষাষ। 

ইহা কুশল এবং অকুখন উভঘ চিত্তেব পক্ষে প্রযোজ্য | পুনঃপুনঃ অনুশীলন দ্বারা 

ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষে দক্ষতা অর্জন কববেই। আসেবন এই গুনঃগুনঃ 
অনুশীলনে দক্ষত! লাভকেই বুঝায়। চিত্তবীথিব জবন স্থানে প্রথম জবন চিভক্ষণ 

(আসেবন প্রত্যয ধর্ম) দ্বিতীব জবন (প্রত্যযোৎ্পন্ন ধর্ম)কে শক্তি দান কবে, 
দ্বিতীষ জবন তৃতীষ জবনকে শক্তি দান কবে এবং ভৃত'্য জবন চতুর্থ জবনকে 
শক্তি দান কবে অর্থাৎ ছিতীয় জবন প্রথম জবন দ্বারা আসেবিত হয়, তৃতীয় জবন 
দ্বিতীষ জবন দ্বাবা আসেবিত হয় এবং চতুর্থ জবন তৃতীয জবন দ্বাবা আসেবিত হয | 
এ প্রকাবে চিত্তে পুনঃপুনঃ শক্তিসধণরক ক্রিযাই আসেবন প্রত্যয় । একাবণে চতুর্থ 
জবন সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী বপে বিবেচনা কবা হয। 

(২৮) কম্ম_কর্ম অর্থে কুশল ও অকুশল চেতনা য| তত্প্রস্থত চিন্তা বাক্য, 

কায়কর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই চেতনাকেই কর্ণ বলা হয়? 
এই চিত্র কর্মই গ্রতিসন্ধিক্ষণে কর্মজ বপের কারণ হয় বা কর্জ বপ উৎপন্ন হয়। 

বীজ বেন বৃক্ষের কাবণ সেবপ কর্ণও অবশ্ঠভতাবী বিপাঁকের কাঁবণ। 

(২৯) বিপাক-_শীতল বাযু যেমন বৃক্ষেব ছাযাষ আসীন ব্যক্তিকে প্রশাস্ত' 
কবে পেবপ বিপাক চিত-চৈতসিক প্রযাসহীন শান্ত প্রকৃতিব মত সহজাত চৈতসিক' 

এবং বপেৰ সে প্রত্যয় রূপে সম্পর্কিত হয় 
€৩০) আহার--কবলীকত আহার যেমন ওজঃশক্তি দাবা দেহকে প্রতিপালন 

কবে তেন মানসিক খাগ্ভ চৈতপিককে স্জীবিত বাখে। কবলীরুত আহার ওঃ 

বা খাগ্য বপে দেহেব গ্রত্যব ধর্ম সেরূপ অরূপাহার বা! স্পর্শ বোনাব, বুশল-অকুশল 
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চেতনা ( মনোসঞ্চেতনা ) প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানে এবং প্রতিসদ্ধি বিজ্ঞান নাম-বপেব 

প্রত্যয ধর্গ। 

(৩১) ইন্ডরিয়-এ স্ষন্কে সপ্তম পবিচ্ছেদে বণিত হয়েছে । বার প্রকাব 

ইন্দিয তাৰ সহজীত চৈতসিক ও বপেব প্রত্যয় কাবণ তাবা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিচবণ 

পরিধিতে আধিপত্য কবে। দৃষ্টান্ত-_যেমন শ্রদ্ধী তাব সহ্জাত ধর্শবি্বীসে, নাম- 

জীবিতে্দ্রিষ এবং বপ-জীবিতেন্দ্রিয় নাম-বপকে প্রাণবন্ত কবতে, একাগ্রতা ভাবন! 

অনুশীলনে এবং বেদনা শোক এবং সুখ ইত্যা্দিব উপব আধিপত্য কবে। 

(৩২) ঝান £ ধ্যান- সাত ধ্যানাঙ্গ যথা ১ বিতর্ক ২ বিচাঁব ৩ প্রীতি ৪ সখ 

৫ উপেক্ষা ৬ দৌর্যনস্ত এবং ৭ একাগ্রতা বা সমাধি অন্যান্য সহজাত চৈতমিকেব 
সঙ্গে সংজ্ঞা এবং ভাবনা রূপে পবস্পব প্রত্যযবন্ধ। যেমন বিতর্ক ইহাব সহজাত 

চৈতমিকের সঙ্গে ঈপ্দিত বিষয়ে চিত্তস্থাপন বপে প্রত্যযবদ্ধ। প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন। 

১২ ৩ ৪ ৭ নং ধ্যানাঙ্গ দুই প্রকাব লোভমূলক চিত্তে বিদ্যমান 
১২ ৬ ৭নং ধ্যানা দ্বেষমূলক চিত্তে বিদ্যমান । 
১২৫ ৭ নং ধ্যানাঙ্গ মোহমূলক চিত্তে বিদ্যমান । 

(৩৩) মগ ঃ মার্গ অর্থে পথ বুঝায়। এক মার্গ দুঃখের দিকে এবং অন্য 
একটি মার্গ সুখেব দিকে পবিচালিত কবে । যে মার্গ পথিককে ছুঃখেব দিকে পবি- 

চালিত করে তা"হল অকুশল বা অশুভ মাঁ্গাঙ্গ যথা মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সঙ্বল্প, মিথ্যা 
ব্যাধাম এবং মিথ্যা একাগ্রতা । যে মার্গ পথিককে স্থখেব পথে পবিচালিত কবে তা, 

হল কুশল বা শুভ মাগর্ণক্গ থা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সকল, সমাক্ বাক্য, সম্যক কর্ম, 

সম্যক জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্াক্ স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই মার্গাল 

সমূহ নাম বপেব সঙ্গে প্রত্যয়বদ্ধতাই অকুশল মার্গা্গ অধোগতিব দিকে চালিত কবে 
এবং কুশল মাগর্ণন্ধ উৎপত্তি থেকে অনুৎপত্ভিতে উন্নীত কবে। 

(৩৪) সম্পযুত্ত £ সম্পরযুক্ত--পবমার্থ দৃষ্টিতে কতকগুলি চিত্ত চৈতসিক ভিন্ন 
শন্াযুক্ত হলেও তবুও কতকগুলি চিত্তচৈতসিক এক সঙ্গে উৎপন্ন হয, এক সঙ্গে 
নিরুদ্ধ হয়, এক আলঙ্বন গ্রহণ কবে এবং এক বাস্ত গ্রহণ কবে তাবা পরষ্পব সম্পরযক্ত 
প্রত্যয় বন্ধ। 

(৩৫) বিপপুন্ত ৪ বিপ্রযুক্ত ইহা সম্পুক্ত প্রত্যযেব বিপবীত। মিষ্টি এবং ; 
তেতো পরম্পব সাহীধ্যকাবী হতে পাবে যদিও স্বাদে উভয়ই ভিন্। দৃষ্টান্ত স্ববপ বল! 

২১ 
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এতায পঞ্ঞ্াপেত্তি, তদাযং অবিজ্ক্মীনপঞ্ঞচভী তি পবুচচতি। উতভিন্নং 
পন বোমিস্নকবসেন সেসা যথাকৃকমং ছলভিএ রেশ, ইখিস্দ দো, উক্খুবিঞঞগণৎ, 
বাজপুত্তো” তি চ বেদ্িতব্বা। 

বচীঘোসানুাবেন সোত বিঞ এাণবীথিষা 

পবত্তানন্তরুপ পন্ন-মনোদাবস্ম গোচবা 

অখাষস্সানুসাবেন বিঞ্এাষস্তি ততো! পবং 
সাযং পঞএভ্তি বিঞ্ঞ্রেষ্যা লোকসঙকেতনিম্মিতা”তি । 

ইতি অভিধম্মথসঙ্গহে পচ চবসঙ্গহবিভাগো নাম অটঠমো৷ পবিচ ছেদো। 

প্রজ্ঞপ্তি 

৪ গ্রজ্ঞন্থিব মধ্যে রূপ বা কাই বপস্বদ্ধ । চিত্ত চৈতসিক স্ঙখ্যাত চার 
অরপ্বন্ধ ও নির্বাণ সহ পাঁচ অবপক্বন্ধ হয। তাদেবও 'নাম' বলা হ্য়। 

অবশিষ্ট গ্রজ্ঞপ্তিগুলি (৩৯) ছুই প্রকাব যথা! বচণীয় ও বাচক অর্থাৎ প্রজ্ঞাপিত 

(প্রকাশিত) বিজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞাপ্যমান (প্রকাশ কবণীয়) প্রজ্ঞপ্তি। 
কি গ্রকীবে? 

ভূমি পর্বত ইত্যাদি মহাঁভূতেব পধিবতিত আকাব অন্সারে নামকরণ করা! 
হযেছে , সেবপ গৃহ, বথ, শকট ইত্যাদিও দ্রব্য সম্ভ'বেব বিশেষ সন্গিবেশাকারে এ 
নাম প্রাপ্ত হয়েছে। পুরুষ, পুদ্গল প্রভৃতি পঞ্চস্বদ্ধেব সমাবেশে এ নামে অভিহিত 

ইয়। দিক সময় ইত্যাদি চন্দ্র্র্যে আবতণননির্তর নীম। কুপ, গুহা ইত্যাদি 

বপেব অস্পৃষ্ঠতা রূপ নাম। কসিণ (কত) আলম্বন প্রভৃতি সেই সেই ভূত নিমিত্তে 
ভাবন! পবিপ্রেক্ষিতে নাম প্রাপ্ত হয়েছে। 

এ সকল বিভিন্ন পদার্থ সমূহ্বে যদ্দিও পাবমাথিক অস্তিত্ব নেই তবে তা চিত্তের 
মধ্যে পরমার্থেব ছাষাকাবে চিত্তোৎপত্তিব আলম্বন হ্য়। 

পবমার্থ ধর্মেব সেই সেই ছাঁয়া বিশেষ গৃহীত হয, আলদ্িত হয়, নির্ধারিত হয় 

'এবং অর্থপরজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত হয়। কাবণ ইহা পবিকল্পিত, পরিগণিত, 'নাম 
মমধিত' ব্যবহাবে গ্রজ্ঞাপ্ত। পবমার্থ সঙ্বদ্ধে এপ ধারণার নাম অর্থগ্রজ্ন্তি 
কীরণ ইহা বাক্য, শব বা চিত্ত দ্বাবা প্র্ঞাপ্ত কবা হয় । 

বাচক বা শব্দপ্রজ্ঞপ্তি, নানা ভাগে বিভক্ত বেমন নাষ, নাম-নির্ধারণ 

ই্াদি। এবপ নামেব শ্রেণী নিষন ছ্য প্রকাব (৪০) £-- 
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১. বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি ২ অবিষ্যমান প্রজ্ঞপ্চি ৩. বিদ্যমীনে সঙ্গে 

অবিদ্যমান গ্রজ্ঞপ্তি ৪. অবিষ্যমানের সঙ্গে বিদ্যমান প্রজ্ঞর্থি ৫ বিছ্যমানেব সঙ্গে 

বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি ৬. অবিগ্ভমানেব সঙ্গে অবিদ্যমীন প্রজ্ঞপ্তি। 

দৃষ্টান্ত ঃ 

১ যখন পারমাধিকপে বিদ্যমান কপ, বেদনা ইত্যাদি শন্বদ্বাবা প্রকাশ 

কবা হয় তখন এই প্রকাশ বিস্যমানপপ্রজ্ঞঞ্ত | ২. যখন পাবমাধিক বপে অবিদ্কমান 
ভূমি, পর্বত ইত্যাদি প্রকাশ কবা হ্য তখন এই প্রকাশ অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি। 

৩. এই উভযনকে মিশ্রিত করেও 'যডভিজ্ঞ' ৪ স্্রীণব্; ৫. চক্ষবিজ্ঞান 
৬ বাজপুত্র ইত্যাদিকে যথাক্রমে বুঝতে হবে। 

শ্রোত্রদ্বাবে শব শ্রত হলে শ্রোত্রবিজ্ঞীন উৎপন্ন হয এবং ষখন অনস্তবে সেই 
আলম্বন মনোদাৰ পথে আগমন কবে তখন তাব অর্থ স্থৃবিদিত হয | কিন্তু আলম্বন- 
গ্রজ্প্ি হলেও তা লোকব্যবহারসিদ্ধ। 

এ পর্যন্ত অভিধর্যার্থ সংগ্রহে প্রত্যঘ সংগ্রতেব অষ্টম পবিচ্ছেদর। 

ব্যাখ্যা £ 

(৩৯) পঞ&৫০স্তি_প্রজ্ঞপ্তি ছুই প্রকার যথা অর্থ গ্রজন্তি এবং নাম গ্রজ্ঞন্তি 
পূর্বটি আলম্ঘন প্রজ্ঞপ্তি ছারা প্রজ্ঞাপিত ( প্রকাশিত )। পবব্তাটি আলম্বনেব 
নামাকরণ কবে। 

ভূমি, পর্বতকে সষ্ঠান্রজ্ঞন্তি বা লোক প্রজ্ঞপ্তি বলা হয কাবণ তা আলম্বনেব 
বূপাকারে গৃহীত। 

একট, গ্রাম ইত্যাদি সমূহ বা সমট্টিগত প্রজ্ঞপ্তি কারণ তা কোন সমষ্টি গুচ্ছেব 
সন্দে একবপ। 

পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতিকে কালপ্রজ্ঞপ্তি বলা হয কারণ তা কালকে বুবাঁয়। 
কুপ, গুহা ইত্যাদিকে আকাশপপ্রজ্ঞপ্তি বলা হয কাবণ তা বিমুক্ত স্থানকে 

নির্দেশ করে ! 

চাক্ষুব নিমিত্ত, কল্পিত নিমিত ইত্যাদিকে নিমিত্ত গ্রজ্ঞপ্তি বলা হয় কাবণ তা 
ভান! ঘ্বাবা মনোগৃহীত নিমিভম্ববপ। 

(৪০) ছষ প্রকাব প্রজ্ঞপ্তি। 
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১ বপ, বেদনা ইত্যাদি পাবমাথিক বপে বি্যমান-_বিদ্যমান-গ্রজ্ঞপ্তি | 

২ ভূমি, পর্বত ইত্যা্ছি পদার্থ সমূহেব নামাকবণ কব! হযেছে, তাব পাবমা- 

ধিক বিশ্যমানতা নেই__-অবিদ্যমান-বিজ্ঞপ্তি | 
৩ ষ্ডভিজ্ঞ__ষভ্ অভিজ্ঞা আছে যাব। এখানে পুকষেব বিদ্যমানতা নেই, 

ডভিজ্ঞ| পাবমাধিক বূপে বিদ্যমান তাই বিভ্মানেব সঙ্গে অবিষ্যমান প্রজ্ঞপ্তি। 
৪, স্্ীলিত্ব__এখানে শব্দ পাবমাথিকপে বিদ্যমান, স্ত্রী অবিদ্যমান__ 

অব্দ্যিমানেব সঙ্গে বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি | 

৫ চস্ষ্বিজ্ঞান__এখানে সংবেদনশীল বা প্রসা্দবপ পাবমাধিকবূপে বিদ্যমান 
কিন্তু বিজ্ঞানও তাই কাবণ বিজ্ঞানপ্রসাদবপনির্ভব__বিদ্যমানেব সঙ্গে বিদ্যমান__ 
গ্রজঞ্ি। 

৬ বাজপুত্র--বাজা ও পুত্র, পাঁবমাথিককাপ কাবও বিদ্যমানতা নেই__ 
'্অবিষ্যমানের সঙ্গে অবিগ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি। 



নবম পরিচ্ছেদ 

কম্যট্ঠান-সঙগহ-বিভাগ্ো 

১. কম্মট্ঠীনসন্গহো 

সমথবিপন্সনানং ভাবনানং ইতো পবং 

কম্মট্ঠানং পবকৃখীমি ছুবিধং পি বথীকৃকমং | 

২ তখ সমথসদ্হে তাৰ দসকসিণানি, দসঅস্তভা, দসঅনুস্নতিযো,. 

চতস্নো অপপমঞ্ঞ্শীযো, একা সঞ্ঞ, একং ববখানং, চত্তাবো আরুপপা 

চে'তি সত্তবিধেন সমথকম্মট্ঠানসন্গহে! | 

চে'তি ছববিখেন চবিতসঙ্গহো | 

পবিকম্মভীবনা, উপচাবভাবনা, অপপনাভাবনা চে'তি তিদ্সো ভাবনা! 
পবিবম্মনিমিভ উগ্গহনিমিভ্ত পটিভাগনিমিত্তং চে'তি তীণি নিমিতীঁনি চ 

বেদিতববানি। 

কথং? 

প্ঠবিকসিণ, আপৌকসিণং, তেজোকনিণং বাঁযোকসিণং, নীলকসিণং, গীত- 

কমিণ লোহিতকসিণং, ওদীতকমিণং, আকাসকসিণং, আলৌককসিণং চে'তি 

ইমানি দস কসিণানি নাম । 

হতবিকৃথিত্তকং, লোহিতকং, পুলবকং, অট্ঠিকং চে'তি ইমে দস অন্থভা নাম । 
বুদ্ধাহ্স্দতি, ধম্যানুদ্দতি, সংঘাহ্ন্মতি, সীলাহুস্সতি, চাগামুর্মতি, 

দেবতানুস্মতি, উপসমানস্মতি, মবণান্থুদ্মতি, কাবগতাঁদতি, আনাপানসতি 

চে'তি ইম! দস অনুস্দতিযো নাম । 
মেত্তা, ককণা, মুদ্দিতা, উপেক্থা চে'তি ইমা চতস্সো অপপযঞ্ঞাবো নাম. 

ব্রঙ্গবিহাবা তি পি পবৃচচতি। 

আহাবে পটিকুলসঞ্ঞ একা সঞ্ঞ্ নাম । 

চতুধাতুববথানং একং ববখানং নাম। 
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আকাসানধ্শঘতনাদযে। চত্তাবো আরূপপা নামা'তি সব্বথা পি সমথনিদ্দেসে 

চর্তীলীস কম্মট্ঠানানি ভবন্তি 

সপপাযভেদে! 

৩ চবিতাস্থ পন দস অস্থৃভা কায়গতাসতি সঙ্খাতা কোট্ঠাসভাবনা চ 

রাগচরিতস্স সপপারা। চত্তাবো অপপমঞ্এগয়ো নীলাদি চ চত্তাবি কসিণানি 
দৌরচবিতস্স | 

আনাপানং মোহচবিতস্স বিতকৃকচবিতস্স চ। 
বুদ্ধানুদ্সতি আদযো! ছ সদ্ধাচবিতস্স। 

মবণোপসমসঞ্এগববখানানি বুদ্ধিচবিতস্স্। 
দেনানি পন সব্বানি পি বম্মট্ঠানানি সব্বেসং পি সপ্পাযানি | 
তখ পি কসিণে্ পুথুলং মোহচবিতস্স, খুদ্দ্কং বিতকৃকচবিতস্স চ। 

অযমেখ লপপাষভেদো | 

ভাবনা ভেদে 

৪ ভাবনাঙ্থ পন সব্বখা'পি পবিকম্মভাঁবনা লবভত.*এব। 

বৃ্ধানুস্সতি আদিস্ অট্ঠস্থ সঞ্ এখববঙানেস্থ চে”তি দসস্থ বম্মট্ঠানেস্থ 
উপচাবভাবনা'ব সম্পজজতি, নখি অপ্পনা। 

সেসেম্থ পন সমতিংনকম্মট্ঠানেস্থ অপ্পনা ভাবনাপি সম্পজজতি | 
তথাপি দস কসিণানি আনাপানঞ্চ পঞ্চকজ ঝানিকানি। 
দম অস্থভা কাষগতাসতি চ পঠমজ ঝানিক]। 

মেত্ীদযে। তযে৷ চতুকৃকজঝানিক! । 
উপেক্থা পঞ্চমজঝানিকা । 

ইতি ছব-বীসতি বপাবচবজ ঝানিকানি কম্মট্ঠানানি। 
চত্তাবো পন আবূপপা আরূপজঝানিকা । 
অযম' এখ ভাবনাভেদে!। 

গোচিরভেদে! 

৫ নিমিত্েস্থ পন পবিবম্মনিমিভং উগগ্হনিমিভ্ং চ সব্বখা"পি যথাবহং 
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পরিযাঁধেন লব্ভন্তো'এব। পটটিভাগনিমিতং পন কসিণাস্থভকোট্ঠীসানা" 
পানেন্বেব লব্ভতি। তখ হি পটিভাগনিমিভ্মারব্ভ উপচাবসমীধি 

অপ্পনাসমাধি চ পবত্তস্তি। কথং? আদিবম্মিবস্স হি পঠবিমগুলাদিক্থ 
নিমিতং উগ.গণহম্তস্ম তম' আলম্বনং পবিকম্মনিমিতন্তি পবুচচতি। 

মা চ ভাবন] পরিক্ম্মভাবনা নাম 

যা পন তং নিমিত্ত চিত্তেন সমুগগহিতং হোতি, চক্থুন! 
পম্দন্তস্সেব মনোদ্বাবস্ম আপাথমাগতং তদ! তম" এবালম্বনং উগগ- 

হনিষিত্তং নাম । মা চভাবনা সমীধ্যিতি । 

তথা সমাহিতস্ম পনেতস্ন ততো! পবং তশ্মিং উগগহনিমিত্তে 

পবিকম্মসমাধিনা ভাবনমন্ষুঞ্জন্তস্স যা তপ্্পটিভাগং বখণ্ধম্- 
মবিমূচ্চিতং পএঃঞ্ভিিসঙখাতং ভাবনাময, আলম্বনং চিত্তে সন্নিসিন্নং 
সমপপিতং হোতি, তদী তং পটিভাগনিমিভং অমুপপন্নস্তি 

পবৃচ চতি । ততে| পট্ঠী পবিবন্ধবিপ্পহীনা৷ কাঁমাবচবসমাধিসঙ্খাতা 

উপচাবভাবনা নিপফন্না নাম হৌতি। ততো! পবং তম্ এব পটি- 

ভাগনিমিতং উপচাবসমাধিনী সমাসেবন্তস্স বপাবচবপঠমজ ঝানং 

অপ্পেতি। ততো পরং তম্ এব পঠমজঝানং আবজ জনং, সমাঁপ- 
জ.জনং, অধিট্ঠাসং, বুটুঠানং, পচ্চবেকৃখণী চেঁতি ইমাহি পঞ্চহি 
বসিতাহি বসীভূতং কন্বা বিতক্কাঁদিকং ওলারিকক্নং পহানীয বিচারাদি- 

সখুমংগ্রপৃপতিযা পদ্রহত্তো যথাকৃকমং ছুতিযজ্বানাদযো যথাবহমৃ" 

অপপেন্তি। 

ইচচ” এবং পঠবিকপিণীঘিস্থ দ্বাবীসতিকম্মট্ঠানেস্থ পটিভাগং 
নিমিত্ত" উপলব্ভতি | অবসেসেন্থ পন অপ পমএ্এ সত্তপঞএতিষং 
পবত্তত্তি। 

আকাসবজজিতকসিণেন্্ পন যং কিঞ্ি কমিণং উগঘাটেত্বা 
লদ্ধমাকীসং অনন্তবসেন পবিকম্মং কবোন্তস্স পঠমারপ্পং অপ্পেতি। 

তমেব পঠমাকূপপবিঞ্ঞাণং অনন্তবসেন পবিকগ্ম ববোন্তস্ম 

ছুতিযাবপ্্পং অপপেতি। তম” এব পঃমাবপ পবিঞ্ঞণাভাবং 
পন নথি কিক্ধী'তি পবিকম্মং কবোস্তস্ম ততিযাঁৰপ্পং অপ্পেতি। 



কম্মটঠীন সংগ্রহ বিভাগ চি 
ততিযাবপ্পং সন্ত. এতং পণীতং এতন্তি পবিকম্মং কবোস্তস্স চতুা- 

বপপং অপ্পেতি। 

অবসেসেস্থ চ দসন্থ কম্মট্ঠানেহ বৃদ্ধগুণাদিকমালম্বনং আব্ত 

পবিবম্মং কতা তশ্িং নিমিতে সাধুকং উগ্গহিতে তখ' এব পবিবমূ- 

মঞ্চ সমাধিষতি ; উপচাবেো চ সম্পজ জতি। 

পঞ্চ অভিঞঞা য়ে! 

অভিএ্ঞাবসেন পবভুমানং পন বপাবচবপঞ্চমজবানং অভিঞ- 
এগ্রপাদকপঞ্চমজবঝানা বুটঠহিত্বা অধিটঠেয্যাদিকম আবজজিত্ব। 
পবিকম্মং কবোস্তস্ন বপাদিত্্ আলম্বনেন্থ যথাবহং অপ্পেতি। 

অভিঞ্ঞা চ নাম £- 

ইদ্ধিবিধং, দিব বমোতং পবচিত্তবিজানন! 
পুব্বেনিবাসান্স্মতি দিব্বচক্থ,তি পর্চধা। 

অযমেশখ গোচবভেদে | 

নিট্ঠিতো চ সমথকম্মট্ঠাননযো। 

(শমথ ) কর্মন্থান সংগ্রহ (১) বিভাগ) 
১. এপবিচ্ছেদে আমি ছুই ভাবনা যথা ১ শমথ (২) এবং ২ বিদর্শন (৩) 

সম্বন্ধে ব্যাথ্যা কবব। 

শমথ কর্মন্থান 

২ (ক) এমথভাবনা অংগ্রহে শমথ কর্মস্থান দাত প্রকাব যথা ১ দশ 
কন ২ দ্বশ অণ্ভভ ৩ দশঅন্কস্থতি ৪. চার অপ্রমেষ ৫ এক সংজ্ঞা 
৬ একব্যবস্থান ৭ চীধ অবপ ধ্যান। 

() ছন্স প্রকাব (মানব) চবিত্র (৪)--১ বাগচবিত্র ২ দ্বেষচবিত্র 
৩. মোহচবিত্র ৪ শ্রদ্ধাচবিত্র ৫ বুদ্ধিচবিত্র ৬. বিতর্ক চবিত্র। 

(গ) ভাবনার তিন স্তব ১ পবিকর্ ভাবনা (৫) ২ উপচাব ভাবনা ৩ 
অর্পণা ভাবনা । 
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(ধ) তিন প্রকাব নিমিত্ত (৬) ১. পবিকর্ণ নিমিত্ত ২ উর্প্রহ নিমিত্ত 

৩. প্রতিভাগ নিমিত্ত । 

ইহাদের গ্রকাব ভেদ কি? 
(চ) দশ কৃৎস্স (৭) ১. পৃথিবী কৃত ২, আপকৃৎন ৩ তেজ কৃতল্স 

৪ বাধু ব্ৃতন্ন ৫. নীল কৃ ৬. পীত কৃতন্ন ৭. লোহিত কৃত 

৮ অব্দাত (শ্বেত) কৃষ্ন ৯ আকাশ কৃত ১০. আলোক কৃত্স। 

(ছ) দশ অস্তভ (৮)-১ উর্ধস্ফীত এব ২ বিনীল এব ৩ পৃজপূর্ণ শব ৪. 
ছিত্রযুক্ত এব ৫. বিখাদিত (ভক্যমান) শব ৬ (দেহাংশ) বিদ্ষি্ত শব ৭, দেহাংশ 
ছিন্ন বিঙগিপ্ত শব ৮ বক্তাক্ত শব ৮" কীটপূর্ণ শব এরং ১০ অস্থিমাত্র অবশিষ্ট কন্াল। 

(জ) দশ অনুস্থতি (৯)-১ বুদ্ধানুম্থতি ২ ধর্াঙগস্বতি ৩. সঙ্ঘানুস্থতি ৪ 
শীলানুস্থৃতি ৫. ত্যাগানুস্থৃতি ৬ দেবতানুম্থৃতি ৭. উপশমাহুম্থ্তি ৮. মরণীনুম্থৃতি, 
৯ কাধগতাস্থৃতি ১০. আনাপান স্মৃতি (১০)। 

(ব চার অপ্রমেয় বা বরক্ষবিহাব (১১)-১. মৈত্রী ২ বরুণা ৩ মুদিতা, 
৪. উপেক্ষা । - 

(ঞ) এক সংজ্ঞা" আতারয দ্রব্যের দ্বণা পবিণতি জ্ঞান বৃদ্ধিই এক সংজ্ঞা (১২)। 
() এক ব্যবস্থান - দেহস্থ চাব ধাতুব (১৩) ব্যবস্থান ঘা বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ান্ত 

গ্রহণ-_এক ব্যবস্থান ভাবনা । 

() চাব অকুপ ধ্যান-_-আকাশ অনন্ত আঁষতন (১৪) ইত্যাদি চা অবপ 
ধ্যান। এবপে খমথ বিভাগে ৪০টি কর্মস্থান (১৫) হয়। 

বিভিন্ন চরিভ্রগত মানুষের প্রকৃভ কর্ধস্থান নির্ণর ৷ 
৩ ১. দশ অশুভ, কাষগতানুস্থৃতি (কাষ্টাংশ ভাবনা) বাগ চরিত্রে 

(১৬) পক্ষে হিতকব। 
২. চার অগ্রমেষ, নীলাদি চাব বর্ণ কৃতস্স ছ্েষ্চরিত্রেব পক্ষে (১৭) হিতাবহ। 

৩ আনাপানস্থৃতি মোহ ও বিতর্ক চবিভ্রেব পক্ষে উত্তম | 
ুদ্ানস্থৃতি প্রভৃতি ছয দ্মনুস্থৃতিশ্রদ্ধাচবিত্রেব পক্ষে গ্রযোজ্য। 

৫. মবণানুম্থৃতি, উপশমান্গস্থাতি, এক সংজ্ঞা,এক ব্যবস্থান বুদ্ধিচবিত্রের 

পক্ষে অন্ুবুল। অবশিষ্ট কর্মস্থানগুলি সকলেব জন্যই প্রযোজ্য। 
ত্র কখন মণ্ডল মোহচবিত্রেব পক্ষে এবং বৃহৎ কৃৎন্ন মণ্ডল বিতর্ক চবিভ্রেব পন্ষে- 

উপযোগী । 



কম্মটঠান সংগ্রহ বিভাগ ৩৩: 

এ পর্যন্ত ক্সস্থান উপযোগিতা! বিভাগ । 

ভাবন। বিতাগ 

৪ এই ৪০ প্রকাব ভাবনা অঙ্গশীলন ছাবা পবিকর্ণ ভাবনা লাভ কৰা যাঁয়। 

দশ অনুস্থৃতি ভাবনাব মধ্যে বুদধানুস্থৃতি থেকে মবণানুস্থতি আট ভাবনায, আহীরে 
অশ্ুভ সংজ্ঞা এবং চাঁব ধাতু ব্যবস্থান ভাবনায (১৮) মাত্র উপচাব ভাবনা পর্যন্ত 

লাভ হুব, অর্গণা লাভ হ্য় না । অবশিষ্ট ত্রিশ কর্মস্থান ভাবনায় অর্পণা লাভ হয়। 

দশ কৃতন্ন এবং আনাপান স্মৃতি ভাবনায পঞ্চম ধ্যান পর্যন্ত লাভ হয়। দশ 

অশ্তভ এবং কায়গতান্ুম্থৃতি ভাবনায় প্রথম ধ্যান মাত্র লাভ হ্য। তিন অগ্রমেষ 

যখ! মৈত্রী, করুণা, মুদ্রিতা দ্বাবা। চতুর্থ ধ্যান লাভ হয , উপেক্ষা (১৯) ভাঁবনাষ পঞ্চম 

ধ্যান লাভ হ্য়। 

এবপ ছাঁবিবিশ কর্মস্থান বূপলোকেব ধ্যান এবং চাৰ অব্রপ ধ্যান অবপলোকেব 

ধ্যান উৎপন্ন কবে। এ পর্যন্ত ভাবনা বিভীগ । 

নিমিত্ত বিভাগ 
৫ তিন নিমিভ্তেব মধ্যে পবিকর্ম নিমিত্ত এবং উদ্গ্রহ (চিত্তে কর্স্থানেব য্থান্থবপ 

নিনিত্ত গ্রহণ) নিমিত্ত নকল গ্রকাব ভাঁবনাঘ লাভ হয়। শুধু দশ কৃতক্স, দশ অশুভ, 
কাবগতানুম্বৃতি এবং আনাপানা নুস্বৃতি ভাবনাষ প্রতিভাগ নিমিত্ত লাভ হ্য, | 

প্রতিভাগ নিমিস্তকে অবলম্বন কবেই কেবল মাত্র উপচাব এবং অর্পণা সমাধি 
উৎপন্ন হয । 

তা কিপে হয়? 

কামাবচর থ্যানের নিমিস্ত 

নবষোগী যখন দশ কৃৎনসেব একটিকে ধ্যানালঘন বপে গ্রহণ কবে, “তাতে 

দৃষ্টি এবং মুন স্থিব কবে ধ্যানাবস্ত কৰেন তখন সেই আলঙ্বনকে 'পবিকর্ধ নিখিত্ব' 
বল! হব এবং সেই ভাবনাই 'পবিকর্ম ভাবনা" । যখন নেই নিিত্ত চিত্তদ্বাবে সম্যক- 
বপে (যথাযথ) চক্ষু দ্র ন্যায় গৃহীত হয় তখন তাকে বলা হব__ভিদ্গ্রহ নিখিত্'। 
সেই ভাবন! তখন স্প্রতিঠিত হয়। 

অন্থরূপ ভাঁবে ভাবনা কবাব পব যোগী যখন পূর্ব (উদগগ্রহ) নিমিত্ত সকল 
বস্তধর্ম (২০) মুক্ত হরে চিত্তে প্রুতিভাগ (প্রভাম্বর) রূপে প্রকাশিত হয় তখন গ্রজ্তি 
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রূপে উৎপন্ন গ্রতিভাগ নিত চিত্তে গ্রতিঠিত ও সমপিত হয় । এমতাবস্থায় প্রতি- 
ভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলা হয । সেই সময থেকে চিত্ত নীবরণহীন হ্য-_এ 

সময কামাবচর সমাধি কপ 'উপচাব ভাবনা' উৎপত্তি সম্পন্ন হয়েছে বুঝতে হবে । 

রূপাব্চির ধ্যানের নিমিত্ত 

তাবপর নীববণমবক্ত কামাবচৰ উপচাব সমাধি উৎপন্ন হয! তখন যোগী 

গ্রতিভাগ নিমিত্ত পুন'পুন: উপচাব সমাধি দ্বাবা ভাবনা কবলে তব নিকট বূপলোকেব 
প্রথম ধ্যান অর্পণা উৎপন্ন হয। 

তাবপব তিনি প্রথম ধ্যানে ১. চিত্বকে পরিচালনা কবে ২ তথার পুন:পুনঃ 

নিবিষ্ট ও রক্ষা কবে ৩ অধিষ্ঠান কাল (ধ্যানকাল) পূর্বে নির্ধাবিত কবে ৪ নির্ধাবিত 
কালে ধ্যান থেকে উঠেন এবং ৫. এরূপে বাববাব প্রত্যবেক্ষণ কবতে থাকেন, 

পঞ্চদক্ষতাও (২১) লাভ করেন। এপঞ্চ অভ্যাসে ধ্যানকে আয়ত্তে বা বশীভূত 

করবাৰ উদ্দেস্টে, বিতর্কাদি স্থল অঙ্গ পবিত্যক্ত হ্য এবং পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টা দ্বাবা 

বিচাবাদি কুক্ম ধ্যানাঙ্ উৎপন্ন হযে যথাক্রমে দ্বিতীয় ধ্যানাদির অর্পণা লাভ হয। 

এভাবে বাইশ প্রকার পৃথিবী কৃংনস ইত্যাদিকে কর্মস্থান বপে গ্রহণ করে প্রতি- 
নিমিত্ত লাভ করা যার। অবশিষ্ট আঠার কর্মস্থানেব মধ্যে 'অপ্রমেষ' সত্ব্রজ্ঞপ্তি 

নির্ভর করে ধ্যান উৎপন্ন হয়| 

অরূপ ধ্যানের নি'মন্ত (২২) 

এখন ধিনি আকাশ নিযে ভাবনা করবেন, তিনি আকাশ কৃ ব্যতীত অন্য 
যে কোন কৃৎস্স হতে চিত্তকে তুলে নিষে লব্ধ আকাশ কর্মস্থানে 'আকাশ 

অনন্ত আকাশ অনন্ত" নিবন্তব অন্ত্মনে জপ কবতে করতে পবিকর্ম ভাবনা 

কবেন, তখন তব নিকট অর্পণ সহ প্রথম অবপ ধ্যান উৎপন্ন হ্য। 
যিনি প্রথম অবপ ধ্যানকে আলম্ন রূপে গ্রহণ কবে-_-বিজ্ঞান অনন্ত, বিজ্ঞান 

অনন্ত' কপে অন্তমনে জপ কবতে করাত পবিকর্ম ভাবনা কবেন, তব 

নিকট দ্বিতীয় অবপ ধ্যান উৎপন্ন হয! যিনি প্রথম অবপ ধ্যান চিত্তকে 

আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে “অরূপ বিজ্ঞান বিদ্যমীন নেই, কিছুই বিছ্যমনি নেই” পে 
অন্তর্মনে জপ কবতে করতে পবিকর্ণ ভাবনা কবেন তাঁর নিকট তৃতীয় অরূপ ধ্যান 

উৎপন্ন হয়। যিনি তৃতীয় ধ্যানে চিত্রকে আলম্বন বপে গ্রহণ কবে--ইহা শাস্ত, 
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ইহা প্রণীত” বপে অন্তর্মনে জপ কবতে কবতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন, তব নিকট 

চতুর্থ অরূপ ধ্যান উৎপন্ন হয। 

অবশিষ্ট দশ প্রকীব যথা বৃদধানুস্থতি থেকে মবণান্স্থৃতি পর্যন্ত আট অনুস্থতি, 

এক সংজ্ঞা, এবং এক ব্যবস্থানকে আলম্বন কবে যখন পবিকর্ম ভাবনা কবা হয 

এবং দেই নিমিত্ত যখন স্থগৃহীত হয তখন পবিকর্ম ভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয এবং 

উপচাব সমাধি লাভ হয়। 

পঞ্চ অভিজ্ঞ (২৩) 

যদ্দি কেহ অভিজ্ঞা প্রবর্তক বপাবচব পঞ্চম ধ্যান হতে উখিত হন এবং 

অধিষ্ঠানাদিব জন্য পৰিকর্ধ ভাবনা কবেন তবে অভিজ্ঞ! উৎপাদক পঞ্চম ধ্যান বপাদি 
আলম্বনে, যথোঁপযুক্তভাবে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞা দ্বার। বুঝাষ- নীনাপ্রকাঁব খাদ্ছি, 
দিব্যকর্ণ, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্বনিবাসম্থতি জ্ঞান এবং দিব্যচক্ষু। 

এ পর্যন্ত গোচব বিভাগ । 

শমথ কর্মস্থান নীতি সমাপ্ত। 

ব্যাখ্যা 8 

(১) কম্মট্ঠান £ কর্মস্থান শব এখানে এক বিশেষ অর্থে আরোপিত 
হযেছে। কম্ম অর্থে ধ্যান বা ভাবনা কর্মকে বুঝায়। ঠাণ বলতে (ধ্যান অন্ুলীলন) 

স্থান, ভিত্তি, ধ্যেয় বিষষ বা উপলক্ষকে বুঝায় । কর্মস্থান্ ধ্যানে আলম্বন বা বিষয় 
ঝা ধ্যানান্মশীলন অর্থে ব্যবত হয় এবপ চক্িশটি ধ্যান কর্মস্থান আছে। 

€২) সমথ 2 শমথ-_সম্ ধাতু উৎপন্ন, শান্ত কবা, দমন কবা অর্থাৎ পাঁচ 
নীববণকে দমন কবে প্রশান্ত ব৷ সমাহিত হওয়া । ইহা সমাধিব একার্থবোধক শব্ধ 
বা ধ্যান উৎপন্ন কবে। সমাধি দ্বারা ক্লেশ সামরিক প্রশান্ত হয় মাত্র। 

(৩) বিপজ্সন ই বিদর্শন বি+দিস ধাতু নিষ্পন্, দেখা, সাধাবণ অর্থে 
অনিত্য-_ছুঃংখ__অনাত্ম কপে বিভিন্ন ভাবে দ্বেখা। এ পব্বকে বিদর্শন ভাবনা, 
স্বতস্ফৃর্ত জ্ঞান, অন্তদর্শন বপেও তর্জমা কৰা হয। বিদর্শনেব প্রকৃত উদ্দেশ্য হল-_ 
বিমুক্তি লাভ মানসে বিষয়কে যথাভূত দর্শন কবা। 

(8) চরিত £ চবিত্র_ ইহা ব্যক্তির অন্তনিহিত স্বভাব বা প্রকৃতি। ব্যক্তি 
যখন কোন কিছুতে লিগ্ত থাকেনা তখন তা সাধাবণ অবস্থা প্রকাশিত হ্য। 
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মান্ুষেব মেজাজ তাদেব কর্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল রূপে ভিন্ন ভিন্ন ৰপ ধারণ কবে। 

অভ্যাসগত কর্ণ সাধারণতঃ বিশেষ প্রকার মেজাজ বা প্রকৃতি ধান্ধণ কবে । 

বাগ (আসক্তি, তৃষণ) কাবো নিকট প্রকল। আবার কাবো নিকট দৌস 

€ ঘ্েষ, স্ব্ণা বা ব্যাপাদ্) প্রবল। প্রায় সকল মানুষই এই শ্রেণীভূক্ত। আবার 

আব এক প্ররক্কৃতিব ব্যক্তি আছে যাবা বৃদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন তারা মোহচবিত্রেব 

মানুষ । মোহ পবাবণেব সমকক্ষ অর্থাৎ বিতর্ক চরিত্রের ব্যক্তি কোন এক বিবষে 
চিত্ত ইচ্ছারুতভাঁবে স্থিব কবতে পারেনা । তাদের যমন স্দাদৌলাষমান। প্রকৃতি 

হিসেবে কিছু লোক শুদ্ধাপবায়ণ (শ্রদ্ধা'চরিত্র ) আবার কিছু লোক বুদ্ধি-পবাষণ 
(বুদ্ধিচবিত্র ) আছেন। 

এরূপে সংক্ষেপে ছয় চরিএ্রেব লোক দৃষ্ট হয়। তাঁদের পবস্পবকে যুক্ত কবে 
আমবা। ৬৩ শ্রেণীর ব্যক্তি পাই। আবাব দৃষ্টিচরিত্র সংযুক্ত কবলে ৬৪ শ্রেণী 
ব্যক্তি হয। 

(9 ধ্যানের প্রাথমিক অবস্থাকে পরিকর্ণ ভাবনা বলা হয় । ধ্যানীর গ্রতিভাগ 
নিমিত্ত উৎপত্তিতে পঞ্চনীববণের সামধিক পমিত মুহ্ুতি থেকে ধ্যান জবনের গোত্রভ্ 

চিত্তক্ষণ বীথি ধারণ পর্যন্ত অবস্থাকে উপচাব ভাবনা বল! হয়। গোত্রভূ চিত্তক্ষণেব 

অনন্তব পববর্তী চিত্তক্ষণকে অর্পণা বলা হয। কাব প্রথম ধ্যানা্গ 'বিতর্ক' তখন 
ধ্যে্ষ আলম্বনে দৃভাবে নিবিভূতা লাভ করে। 

ধ্যান চিত্ববীথি একপ £-_-মনোদ্বাবাবর্তন £ পবিকর্ম ই উপচাৰ ২ অনুলোম £ 

গোত্রভ্ ঃ অর্পণ! £ ভবাঙ্। 
(৬) যে কোন বিষয় বা কৎমকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে যে ধ্যান আরম্ভ 

কবা হয়-_তাই পরিকর্মনিমিত্ত । 
একই বিষয় বা কৃ যখন নিশীলিত মেতে মনে গৃহীত বা উদ্গৃহীত হ্য 

তখন তাকে উদগ্রহ-নিমিত্ত বল! হয়| 

উদ্দগ্রহ্-নিষিত্তের সকল-গ্রকাব কৃত দৌষমুক্ত (প্রতাম্বব বপে চিত্তে গৃহীত ) 
অবস্থাই গ্রতিভাগ-নিমিত্ত। ইহা! উপচাৰ এবং অর্পণা ভাবনার আলম্বন রূপে 
কাজ কবে। 

(৭ কমিণ অর্থে সমগ্র 'দকল' সম্পূর্ণ বৃুঝাব। ইহাকে এবপ বলা 
কাবণ হল-_প্রতিভাগ নিমিত্ত থেকে যে আলোক িচ্ছুবিত হয় তা সর্বত্র সীমাহীন 
রূপে বিস্তারিত হয়। 
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পৃথিবী কৃত হল-_এক বিগত চাব আঙ্গুল ব্যাপ বিশিষ্ট মক্তণ বূপে উ্া- 

বর্ণমণ্তিত একটি গোলাকাব সৃত্তিকা পিণ্ড। যদি উষাবর্ণ বিশিষ্ট মাটি পাঁওযা না 

যায, ভিতরে অন্য বর্ণেব মাটিও ব্যবহার কবা! যায়| এই প্রস্তুত কবা গোলাকাব 

মৃত্তিকা পিওকে পৃথিবী কৃতন্ন বলা হয এবং তাকে পবিকর্ম নিমিতৃও বলা হ্য। 

এখন যোগী তীব নিকট থেকে ছুই হাত এক বিঘত দূবে সেই মণ্ডল স্থাপন কবে তাব 
উপব মন নিবিষ্ট করবেন এবং সক্ে সঙ্গে মনে মনে জপ কববেন- পঠবি £ পঠবি। 

এরূপ জপ কবলে মনেঘ একাগ্রতা লাভ হয়। তিনি যখন এবপভাঁবে কিছু সময 

অথবা কযেক সপ্তাহ কষেক মান বা বৎসবকাল ধ্যানাভ্যাস কবেন তবে নিমীলিত 

নেত্রে তা চক্ষৃষ্টেব ন্যায মনে উদ্গৃহীত হবে । মনে উদগৃহীত কৃৎন্ন বা মগ্ডলকে 
উদগ্রহ নিমিত্ত বল! হঘ। এই উদ্গ্রহ নিমিত্তেব উপর যোগীকে নিবন্তব ভাবনা 

তে হবে যতদিন পর্বন্ত তা প্রতিভাগ নিমিত্তে বপাত্তবিত না হয। এই প্রতিভাগ 

নিমিত্ত হবে সকল প্রকার কৃতক্স-দৌষ বঞ্জিত। ইহাই প্রতিভাগ নিমিত্ত । যখন 
তিনি নিধমিত প্রতিভাগ নিমিত্তে মনঃসংযোগ কবে ভাবনা কবেন তখন মে ভাবনাকে 

উপচার সমাধি বল! হয । এন্তবে পঞ্চ নীববণ সামধিকভাবে স্তিমিত হয়। অতঃপব 

তিনি অর্পণা সমাধি লাভ কব্নে। 

পাত্রস্থিত বর্ণহীন বৃষ্টিব জল, পুবুব বা হই বাঁ সমূত্রেব জল ইত্যাদি আপ কৃত । 
তাঁব উপর দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ কবে যতদিন পর্যন্ত অর্পণা সমাধি লাভ না হ্য ততদিন 
'আঁপ, আপ” জপ করে ভাবন| কবতে হৃবে। 

তেজ কৃৎস্কে আলম্বন ববে ধ্যান বর্ধনেব প্রক্রিষা হল--ম।ছুর বা চামডাব 

মধ্যস্থিত এক বিধত চাঁব আঙ্গুল পবিধিযুক্ত ছিত্রেব মাধ্যমে প্রদীপ শিখব উপব 
মন নিবন্ধ কৰে এক দৃষ্টিতে তাকিষে যতদিন পর্যন্ত অর্পণ! সমাধি লাভ না হ্য 
ততদ্দিন “তেজ, তেজ' রূপ মনে মনে জপ কবতে হবে । 

বাঁধু কৃষস্সেব উপর যিনি ভাবনা! অভ্যাস কববেন তিনি জানালা মধ্য দিযে বা 
দেওয়ালের কোন ছিদ্রেব মধ্য দিয়ে বে বাধু গ্রবেশ কবে তাঁর উপব মন নিবিষ্ট কৰে 
বাধুঃ বাধু' পে জপ কববেন। 

বর্ণ কৃৎন্সে ধ্যান অভ্যাস আবস্ত কবলে তাকে উক্ত এক বিঘত চার আঙ্গুল 
মাপেব নীল, হলদে, লাল ঝা শ্বেত কৃৎস্সেব উপব মন নিবিষ্ট করে যে রুৎস্গ সে 

বংরেব নাম বাঁৰ বাব জপ কবতে হবে। 

নীল, হলদে, লাল বা সাদা ফলেব উপব মন নিবিষ্ট করে ধ্যানাভান কৰা যাঁর। 
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আলোক কৃৎক্স নিমিত্তে ধ্যানাভ্যাস কবতে হলে চন্দ্রালোক বা স্থির দীপাঁলোক, 

বা মাটিতে পতিত চত্রআলোক বা দেওয়ালের কোন ছিদ্রে মাধ্যমে পতিত তূর্য 

বা চন্দ্রালৌকেব উপব দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে "আলোক. আলোক" জপ কবতে করতে খ্যান 
বৰা বায়! 

আকাশ নিমিত্তে ধ্যানাভ্যাস করতে হলে এক বিঘত চাব আঙ্গুল বিশিষ্ট এক 
খণ্ড মাদুব বা চামডা বা দেওধালের ছিদ্র পথের উপর মন নিবন্ধ করে যনে মনে 
'আকাশ, আকাঁশ' জপ ববা। 

তবে আলোক এবং আকাশ কৃত সম্বন্ধে পিটক সাহিত্যে কোন উল্লেখ নেই। 

(৮) অন্ুভ্ভ £ অণ্ডভ £ মৃতদেহের দশ গ্রকাব অবস্থা অতীত ভারতেব শ্বশান 

সমূহে দুষ্ট হত। তখন শবগুলি হয়তঃ কবব দেওয়া হতন! বা দাহ হতনা ব্ব্চ 

মাংদ খাদক পশুব ধিচবণ স্থানে নিক্ষেপ করে দেবা হত। বর্তমান কালে এ 

সকল দৃশা চোখে পডেন।। 
(৯ অন্ুজ্পতি-_অনুস্থতি-_-অর্থে পুনংপুনঃ ভাবনা কৰা বা*নিয়ত চিত্ত 

সন্নিবেশ কবা বুঝায। 
১. বৃদ্ধানুম্মৃতি__বুদ্ধেব নষ গুণাবলী প্মরণ করে ভাবনা কবা ; ধেমন তিনি_- 

অর্থ, সম্যক্সন্বদ্ধ, বিষ্কা ও আচবণ সম্পন, স্ুগত, লোকবিদ্, অনুত্বব পুরুষ দম্য 

নারঘি, দেবমানব-শাস্তা বৃদ্ধ, ভগবান । 

২. ধর্গীনুস্থৃতি--ধর্সেব ছয় গুণীবলী স্মরণ কবে ভাবনা কবা যেমন-_ 

ভগবানের ধর্ম স্ব্যাখ্যাত, সাঁংদৃষ্টিক (শ্বয়ং দর্শনীয় ), অকালিক '( ফল প্রদানে 
কালাকালহীন ), এস এবং দেখ বলার যোগ্য, উর্ধে (নির্বাণে) পরিচালনকারী, 

পঞ্ডিতগণ বেদনীর় 

৩ সঙ্ঘা্ুত্বতি--সজ্বেব নষ গুণাবলী স্মবণ কবে ভীবনা কব! যেমন-- 
ভগ্রবানেব আাবকসজ্ঘ ২ স্থগ্রতিপন্ন, খজু গ্রৃতিপন্ন, ন্যাপ্রতিপন্ন, সমীচিগ্রতিপন্ন, 

চাব ধুগনল বিশিষ্ট সঙ্ঘ (অর্থাৎ চাব মার্সলাভী ও চাঁর মার্গফল লাভী সঙ্ঘ ) 
আহ্বানযোগ্য, মৎকাবযোগ্য, দক্ষিণীপ্রদীনযোগ্য, অঞ্চলিপপ্রণামযোগ্য, মন্ুষ্লোকে 

অশ্ঠত্তব পুণ্যক্ষেত্র | 
৪, শীলামুস্থৃতি_-ন্বীয শীল পবিপূর্ণতাকে স্মবণ কৰে ভীবন। কব] 
৫ ত্যাগান্সস্বতি--স্বীয দীন কর্ম প্রবণ কবে ভাবনা কবা। 

৩ দেবতানুস্থতি--দেবগণ তীঁদেব শ্রদ্ধা এবং অন্ঠান্ত কুশল কর্ম প্রভাবে 
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দেবলোকে উৎপন্ন হযেছেন। সেবপ শ্রদ্ধা, শীল, শ্রতজ্ঞান, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা 
'আমাব নিকটও বিছ্বমান'। এবপে যোগী দেবতাগণকে সাক্ষী কবে নিজেব শ্রদ্ধা 
এবং অন্তান্ত কুশল কর্মাদি প্মবণ কবে পুনঃপুনঃ যে ভাবনা কবেন, তাই দেবতা- 

সুস্থৃতি ভীবনা । 
৭ উপশমানুস্থৃতি_ সর্বহ্ঃখহ্ব নির্বাণ শাস্তি বিষয়ক ভাবনাই উপশমানুম্থৃতি। 

৮ মরগানুস্থৃতি__জীবিতেন্দ্রষেব উপচ্ছেদ নিয়ে ভাবনা-_মবণান্ুস্থৃতি ভাবনা 

ব্যক্তিকে জীবনেব অনিত্যতা৷ জাগ্রত কবায় | যখন ব্যক্তি হৃদয়ঙগম কবেন যে 

মৃত্যু নিশ্চিত এবং জীবন অনিশ্চিত তখন ব্যক্তি কামস্থখে নিজকে সমর্পন না 
করে নিজ এবং অন্যেব উন্নতি বিষবক কর্ে বত হন। নিষধমিত মবণানুস্থৃতি ভাবনা 

মানুষকে নিবাশাবাদী এবং আলম্তপবারণ কবেনা ববঞ্চ তাকে কর্ঠ এবং 
উৎসাহগ্ররণ. কবে। ভাশ্ছাডাও তিনি শান্তভাবে মৃত্যুবণ ববতে, 
পাবেন। 

মবণাই্থৃতি ভাবনা কবাব সম জীবনকে প্রদীপ শিখার সঙ্গে তুলনা ববা 
যাব। অথবা অধৃগ্ত বৈদ্যুতিক ণক্ভি যেমন বৈদ্যুতিক আলোতে প্রকাশ পাষ 
তেমন মাম্ুষেব অদৃন্ঠ কর্গশক্তি জীব জীবনে বাহিক বপে ক্ষণস্থায়ী জীবন প্রবর্তনেক 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পাবে। এরূপ আবও বহুবিধ উপমা সংগ্রহ কবে জীবনের 
অনিত্যতা এবং মৃত্যুব নিশ্চযতা সম্বন্ধে ভাবনা কবা যায়। 

৯ কায়গভানুস্থৃতি_ইহা দৈহিক ৩২ প্রকাৰ অংখ নিষে ভাবনা কৰা 
বথা__কেশ, লোম, নখ, দত্ত, ত্বক ইত্যাদি। 

দেহেব অস্তচি অংশ নিয়ে ভাবনা মাহ্ষকে ইন্দরিষ-পবায়ণতা থেকে দূঝে' 
সবিয় রাখে। এই অশুটি পদার্থ বিষয়ে ভাবনা কবে বুদ্ধকালে অনেক 
ভিন্কু অর্হব লাভ কবেন। যদি কোন ব্যক্তি দেহেব ৩২ প্রকীর অংশেব সঙ্গে 
পবিচিত নন তবে তিনি কেবলমাত্র দেহ্ব অস্থি নিয়ে ভাবনা! কবতে 
পাবেন। 

এই দেহে কঙ্কাল বিদ্ধমান। ইহা মাংপূর্ণ এবং চর্দে আবৃত। দেহ- 
সৌন্দ্ কেবল চর্মগভীবতা পর্যন্ত | যখন ব্যক্তি দেহেব অশুচি অংশ নিযে ভাবনা) 
ববেন তখন তীব ইন্দিয ভোগ-বাঁসনা! ত্রমান্বযে স্তিমিত হযে আসে। 

এই ভাবনা সংযতেন্িব্যক্তিব নিকট প্রযোজ্য নহে। ভীঁবা অন্ততঃ মান্ুযেব 
জটিল ঘা্তিক দেহ-দাংগঠনিক অংশ নিয়ে ভাবনা করতে পাবেন। 

২ 
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দেহস্থ ৩২ অংশবিশেষ হল-_ 

কেশ, লোম, নখ, দত্ত, ত্বক ; 

মাংদ, স্বাযু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মুত্রাশয় , 
হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ক্রোম, প্লীহা, ফুস্ফুন, 

বৃহ স্দ্রান্ত, পাকাশিয়, ঝিষ্া, মগজ , 
পি, শ্রেম্মা, পু'জ, বক্ত, সবে, মেদ; 

অশ্রু, চর্ধি, লালা, সিকনি, গ্রস্থিতৈল, মৃত্র। 

১৭ আঁনপাঁনস্থৃতি- শ্বাসপ্রশ্থাসে স্মৃতি স্থাপন । আ'ন অর্থ শ্বাস গ্রহণ ১ 

অপান অর্থ প্রথ্থান নিক্ষেপ! কোন কোন গ্রন্থে এর বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা 
কবা হয়েছে, শ্বাস-প্রথ্থাসে স্থৃতি স্থাপন মাধ্যমে যোগীব চিত্ত একাগ্র হ্য এবং 

অবশেষে বিদর্শনচর্যা মাধ্যমে অহৃত্ব লাভ কবা যায় । 

আনাপান-স্থৃতি কর্মস্থান (ধ্যের বিষয়) রূপে উত্তম এবং সকলেব পক্ষে 

সমভাবে প্রযোজ্য । বুদ্ধত লাভেব পূর্বে বুদ্ধ আনাপান-্মৃতি ভাবনা অগ্কশীলন 
করেছিলেন। 

এ ভাবনার বিস্তৃত বিববণ সতিপটঠান স্থত্রে এবং বিশুদ্ধিমার্সে পাওযা যায় । 
এখানে সাধারণ পাঠকদেব জন্য তার কিছু সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওযা হল মাত্র-- 

সুবিধানুসাবে যৌগীসনে উপবেশন করে, মুখ বন্ধ করুন ( চৌখও বন্ধ ককন) 
এবং তাঁবপর প্রশ্বাস ত্যাগ করুন কোন প্রকাব জৌব প্রযোগ না করে শ্বাস গ্রহণ 

করুন । প্রথম শ্বাস গ্রহণ কালে মনে মনে গণনা ককন এক। প্রন্বীন ত্যাগ কালে 

মনে মনে গণনা ককন-ছুই। এসময় চিত্তকে নিষমিত শ্বাস-গ্রশ্বাস ক্রিযার 
মধ্যে রাখতে হবে। এভাবে চিত্তকে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বেখে দশ পর্যন্ত 

মনে মনে গণন। ককন। উক্ত প্রক্রিয়া দশ পর্যন্ত গণনাব সময় চিত্ত এদিক- 
ওদিক বমণ করতে পারে। এতে যোগীব নিরুৎসাহ হওয়াব কোন কাবণ নেই। 

যতক্ষণ পর্যন্ত এপ চর্যায কৃতকার্য না হন ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্যপিকার্ধ চালিয়ে যান। 

ক্রমে ভাবনাচর্ষায় নিভূলি গণনাষ দক্ষতা আদবে। এখন এক থেকে দশ পর্যন্ত 

গণনাকে অন্ততঃ পীচ বাব পুনরাবঙন ককন। তারপর গণনা না কবেই যোগী 
ভাবনাকার্ষে মনঃসংযৌগ কবতে পাববেন। কেহ কেহ গণনা মাধ্যমে ভাবনা 

চালিয়ে যেতে পছন্দ কবেন আবার কেহ কেহ তাঁ পছন্দ কবেন না। দবকাব হল 

মনঃসংযোগেব বা একাগ্রতার-গণনাব নয। গণনা এখানে প্রধান নয় । এভাবে 
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ভাবনা অন্ুনীলন করলে যোগী দেহ-মনে হালকা অনুভব কববেন এবং প্রশান্তিও 

অনুভব করবেন। এমনও হতে পারে যোগী হাওযাঁয ভাম্ছেন বলে অনুভব 

কববেন। এভাবে কিছুদিন ভাবনা কবাব পব যোগী একদিন হৃদযন্ম কববেন যে এ 

দেহ কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিধাতে স্থিতি আছে এবং এ ক্রিয়াব অবসান 

দেহেরও অবসান হয। তখন তিনি পরিপুর্ণৰপে জীবনেব অনিত্যতা উপলদ্ধি 
কবেন। যেখানে এপ পরিবতনশীলতা বি্মীন সেখানে নিত্য আত্মা বিদ্যমান 

থাকতে পাবেনা। সে অবস্থা প্রজ্ঞ। পবিপূর্ণ হলে অহ লাভ ইয়। 
এখন পরিফাবৰপে বুঝা গেল-আনাপানস্বতি ভাবনা! কেবলমাত্র একাগ্রতা 

বা সমাধি লাভেব জন্য নয ববং এ ভাবনাদাব! গ্রজ্ঞাদর্শন বা বিমুক্তি লাভ হতে 

পারে। 

এই ধ্যান্-ধাব। নির্ভয়ে সকলেই অনুশীলন করতে পাবে | আরও বিস্তত জ্ঞান 
লাভেব জঙ্ত বিশুদ্ধিমার্গ পাঠ গ্রযোজন । 

কোন কোন স্বত্রে এ ধ্যান প্রক্রিয়৷ অতি সাধারণভাবে বণিত হয়েছে-_ 
'স্থৃতির সহিত ( মন* সংযোগ দ্বাবা) তিনি শ্বাস গ্রহণ কবেন এবং স্মৃতির সহিত 

তিনি গ্রাস ত্যাগ কবেন 1 

১. যখন তিনি দীর্ঘাস গ্রহণ কবেন তখন তিনি জানেন_-'আমি দীর্ঘনবাস 

গ্রহণ কবছি।, যখন তিনি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি জানেন “আমি 
দীর্ঘ গ্রশ্থীম ত্যাগ কবছি।, 

২ ষ্খন তিনি হ্ৃদ্ষখীন গ্রহণ কবেন তখন তিনি জানেন-_-আমি হম্ববাস 

গ্রহণ করছি।” ফখন তিনি হুম্ প্রশ্বাস ত্যাগ কবেন তখন তিনি জানেন 'আমি হুর্খ 
প্রশ্থাস ত্যাগ করছি।' 

৩. 'সর্বশ্বাসকীয় অনুভব কবে (সব্বকায পটিসংবেদী ) আমি শ্বাস গ্রহণ 

কবব" এবপ শিক্ষায় তিনি ধ্যানাভ্যাসে ব্রতী হন। 

৪.শ্বীস ক্রিবাকে প্রশান্ত কৰে (পস্সস্তয়ং কীযসংখারং) আমি শ্বাস গ্রহণ কবব* 

এরূপে শিক্ষা তিনি ধ্যানাভ্যাস কবেন। প্রশ্বাস ব্রিষাকে প্রশান্ত করে আমি 
প্রশ্থাস ত্যাগ করব” এক্সপ শিক্ষায় তিনি ধ্যানাভ্যাম করেন । 

১১. ভ্রহ্গবিহার__এখানে ব্রদ্গ অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শেষ্ট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন 
(ব্রঙ্গাব স্তাঁর বিহীর কবা1)। বিহার অর্থে অবস্থান ঝা ব্রহ্মীব চবিত্রগত বা জীবন 
প্রণালীব অন্তকূলে অবস্থান ক্বা। তাদেব অপ্রমের (অসীম, অনস্তও ) বল! হয় কাবণ 
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এপ চিন্তাবলী সর্ব জীবেব প্রতি অনন্তাকারে এবং বাঁধাহীনভাবে প্রদীপুরপে 

প্রতিফলিত হয় । 

ক. মেত্ত। ২ মৈত্রী- দয়া, পরোপকাবিত', সদিচ্ছা যা চিত্তকে ভ্রবিত কবে। 

ইহা কামসম্পর্কযুক্ত ভালবাসা নয়। এবং ব্যক্তিগত স্লেহও নয। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ 

গ্রতিপক্ষ হল-দ্বেষ, ক্রোধ । পবোক্ষ প্রতিপক্ষ হল__ব্যক্তিগত আসক্তি বা প্রেম। 
মৈত্রী কোন ব্যক্তি বিশেষেব গ্রতি প্রসাবিত হয় না, ত1 সর্বজীবেব প্রতিই প্রসারিত 

হব। ইহাব পূপিবিণতি সর্বজীবে একাত্মবৌধ | ইহা সর্বজীবেব মঙ্গল এবং স্থখ 

কামনায পর্যবসিত ! পঝেপকাবিতা ইহাব মুখ্য লক্ষণ | ইহা! ক্রোধকে সম্পূর্ণ বর্জন 

কবে । 

খ. করুখা-_-পবেৰ ছুঃখ দর্শনে হাদঘ বিগলিত হ্যা বা পরদুঃখ অপনোদনেচ্ছা। 
পবেব ছুঃখ অপনোদনেস্ছা ইহা মুখ্য লক্ষণ। ইভা প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হল- হিংসা 
এবং পৰোক্ষ গ্রতিপক্ষ হল-_দৌর্সনস্ত বা ছুর্মনতা। মৈত্রীর আলঙ্বন ছুঃখিত জীব । 

ইহা ক্রুবতা বা নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ বিনাশ করে। 

গ. মুদিতাঁ কেবল সহান্থৃভৃতি প্রকাশ নয, অন্যেব স্ুখীন্ুমোদনই প্ররুত 
মুর্দিতা। ইহাব বিকদ্ধ পক্ষ হল ঈর্ধা এব* পরোক্ষ প্রতিপক্ষ হল প্রহীস। ইহার 
মৃখ্য লক্ষণ হল-_-অন্যের সুখসম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধি অনুমোদন । মুদ্রিতাৰ আল্ন 
উন্নতিশীল সত্ব। ইহা! অবতি বিনাশ কবে, এবং ইহা! ব্যক্তিব অভিনন্বনস্চক 
গুণাঁবলী। 

ঘ উপেক্ষা উপেক্ষা বলতে সাঁধাবণতঃ লোভ ও দ্বেষ বজিত ন্রিপেক্ষতাঁকে 

বুঝায়। ইহা ভোগন্ুখবাদবপ নিবপেক্ষতা নয, ইহা পবিপূর্ণ নিবপেক্ষতা বা 
মানসিক সমতাপুর্ণ নিরপেক্ষতা । ইহা জীবনেব সর্ব ছুঃখদৈন্তেব ষথা নিন্দা প্রশংসা, 
হুখছুঃখ লাভ-্ষতি, যশ-অযশ প্রভৃতি বিষযেও মানসিক অবিচলতা৷ রূপ লমতা 
বা নিবপেক্গতা। ইহীব প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হল-_রাগ (লোভ) এবং পৰোক্ষ প্রতিপক্ষ 
হল-সহান্ুভূতিহীনতা বা অনীহা । 

উপেক্ষা লোভ (বাগ) এবং দ্বেষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কবে। নিরপেক্ষতা ইহার মূখ্য 
লগ্গণ। - . 

এখানে উপেঙ্গাকে উপেক্ষা:বেদনা বুঝাচ্ছে না যা এক বিশেষ গুণরূপে বিবেচিত 
ই্ব, যানপিক স্থিরিতা বাঁ প্রশান্ত! ইহাব নিকটতম প্রভিশব্ব। উপেক্ষা কুশল এবং 
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বঅকুশল, প্রি এবং অগ্রিব, মনোজ্ঞ এবং অমনোজ্ঞ প্রতিটি বিষয়কে সমভাবে দর্শন 

কবে। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪৯ নং ব্যাখ্য। দেখুন ) 

(১২) আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞ ইহা সর্ব প্রকাব আহীর্য বস্তব সন্ধান 
“এবং আহাবেব প্রতি ঘ্বণা উত্পাদন ইত্যাদি । 

(১৩) এক ব্যবস্থান-_(বা চতুধাতু ব্যবস্থান) ইহা চাব ধাতু পঠবি (বিশ্তুতি) 
আপ (সংসক্তি ), তেজ (উষ্ণতা) এবং বাধু (গতি) প্রভৃতি বিষযেব লক্ষণ 

অন্ুসন্ধান। 

(১৪) অনপধ্যান_€ প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন) তা হল 

১ আকাশ-অনন্ত আয়তন ২ বিজ্ঞান-অনন্তআযতন ৩ অকিঞ্চনাষফতন 

( অর্থাৎ অবপ বিজ্ঞান বিদ্যমান নেই এবং কিছুই বিদ্যমান নেই ) ৪ নৈবসংজ্ঞা- 
নাসংজ্ঞাযতন (স্কুল সংজ্ঞা নেই__সুল্মম সংজ্ঞাও নেই )। 

(১৫) আলোক এবং আকাশকে বাদ দ্দিলে ৩৮ প্রকাব কর্মস্থান বা ধ্যেষ বিষষ 

হ্য। 

(১৬) বত্রিশ দেহাংশ নিয়ে ভাবনা ইন্জষ-কামনা-দায়ক দেহেব অশুচিতা 
প্রতিপন্ন কবে। 

(১৭). এ বিষয়গুলি অত্যন্ত গভীব এবং বিস্তৃত | 

(১৮) এই বিষষগুলি স্থুল এবং বিতর্ক একটি ধ্যানাজ যা সেই ভাবনা 
বৃদ্ধিব পক্ষে সহায়ক । পববর্তী চার ধ্যানেব বিতর্ক ধ্যানা্ষ নেই তাই এই ছুই 
বিবযে সমাধি উৎপন্ন কবা! যায না। 

(১৯) উপেক্ষাঁকেবল পঞ্চম ধ্যানে উৎপন্ন হয। সর্বশেষ 'অপ্রমেয” 

ন্অর্থাৎ উপেক্ষা অনুশীলন দ্বাব! প্রথম চাঁব ধ্যান বর্ধন কবা যাষ না। 

(২০) বন্তধম্মো- বন্তধর্গ £ অর্থাৎ আদি কখন মণ্ডলেব দোষ সমূহ থেকে। 
(২১) আবজ জন ই আবর্তন-_বিভিন্ন ধ্যানাঙ্গে ভাবনা । 

সমাপজ জন- তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন ধ্যান লীভ কবাঁব ক্ষমতা । 

অধিট্ঠান__ইচ্ছান্ুষপ সময় ধ্যানে নিবিষ্ট থাকা। 
বুটঠান_-তৎক্ষণাৎ, ব্যান থেকে উঠা। 
প৮ডবেকৃখণ_ আবজ জনে অনুব্প। 

€২২) প্রথম পরিচ্ছেদেব ৪৪ নং ব্যাখ্যা দেখুন] 
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(২৩) অভিএঞা £ অভিজ্ঞা-িনি পঞ্চম ধ্যান লাভ কবেছেন তিনিই 

মাত্র এই পঞ্চ অভিজ্ঞ! উৎপন্ন কবতে পাবেন। 

ক. খাদ্ধিবিষ্ভা-আকাশের মধ্য দিয়ে গমন, জলেব উপব দিয়ে যাতায়াত» 

পৃথিবীতে ডুব দেওয়া ও নানা প্রকার রূপ উৎপন্ন কবণ ইত্যাদি খদ্ধির অস্তভূক্তি। 

খ. দ্বিব্যশ্রীবণ- দিব্যকর্ণ বা দূবেব এব শ্রধণ। এ অভিজ্ঞ ছ্বাবা নিকট- 

এবং দূবের শব রত হয়। 

গ. পরচিত্তবিজানন জ্ঞাল-_ইহা দ্বাবা অন্যের চিস্তাব বিষয় জ্ঞীত হওয়! যায ।, 
ঘ পূর্বনিবাসস্থৃতি জ্ঞান_ইহা নিজের বা! অন্যেব পূর্ব (জন্মের) নিবাস সন্বন্ধে 

জ্ঞান লাভ। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ ব্নীতে বৃদ্ধ এ জ্ঞান রাত্রির প্রথম যামেই লাভ 
কবেন। এ বিষযে বুদ্ধজ্ঞান অপবিসীম কিন্তু বুদ্ধব্যতীত অন্যের জ্ঞান সীমিত। 

ও দিব্যচচ্ষু-_এই দিব্যদর্শন দ্বারা পাঁধিব এবং স্র্গীয দূৰ বা নিকটেব কোন 
বিষষ বা! বস্ত যা চ্চনু দাবা দৃষ্ট হয় না তা'ই দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ সরবজ্ঞতা লাভেব বাতির 
দ্বিতীয় বামে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন । 

চ. চ্যৃতিউৎপন্তি জ্ঞান-ইহা জীবে মৃত্যুবপ চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম রূপ 
উৎপত্তি জান। এ জ্ঞান বা অভিজ্ঞা এবং দিব্যচক্ষুজ্ঞান অভিন্ন। অনাগত সংজ্ঞা 

বা ভবিষ্যৎ জ্ঞান এবং যথাকর্সোৎপত্তিজ্ঞান বা কুশল কর্ম প্রভাবে স্থগতি 

স্থানে উৎপত্তি এবং অবুশল কর্মপ্রভাবে দুর্গতি স্থানে উৎপত্তি জান_-এই ছুই 
জ্ঞানও চ্যুতিউৎপত্তি জ্ঞানেব অন্তর্গত তবে এই জ্ঞান বৃদ্ধেব সর্বজ্ঞত! জ্ঞানেব 
অন্তর্গত । 

এই পাঁচ প্রকার অতিপ্রার্ত জ্ঞান পাধিববা লৌকিক জ্ঞান। আসবক্ষয়জ্ঞান 
(তত্বক্ষধ জ্ঞান) কিন্ত লোৌকেতৃব। 

গ্রথম পঞ্চ জ্ঞান যে কোন কালে উৎপন্ন কৰা! সম্ভব । কিন্তু শেষোক্ত আসবক্ষয় 

জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধকাঁলে উৎপন্ন কা যাঁয়। 

বিল্দৃঘিভেদে। 

৬. বিপস্দনাকম্মট্ঠানে পন ১. সীলবিস্দ্ধি ২.- চিতবিন্বদঘি ৩. 

দিটঠিবিজ্দূধি ৪. কঙ্খাবিতবণবিহ্দ্ধি ৫. মগগামগ গঞ্গণদস্সনবিহ্দূধি ৬. 
পটিপদাঞ্াখদস্সনবিস্দূধি ৭ এাণনস্সনবিস্থদূধি চে'তি সত্ভবিধেন বিজ্ুদ্ধিসঙ্গহো। 

অনিচচলকৃখণং ছুব্খলকৃখনং, অনতলকৃখনঞ চে'তি তী'ণি লক্খণানি। 
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অনিচচাহ্ছুপস্সনা, দুক্খান্ুপস্ননা, অনতান্থপস্সন! চে'তি তিস্মো অন্্পস্সনা । 
১. সম্মসনঞ্ণৎ ২ উদষব্যযঞ্জাণং ৩. ভঙ্গএ্শণং ৪, ভষঞাণং 

৫ আধীনবঞ্াণৎ ৬ নিব্বিদাঞ্জণৎ ৭, মুঞ চিতুকম্যতাএণং ৮. পটি- 
সঙ্থাঞ্ঞণং ৯ সঙ্খাকপৌক্খাঞ্জাৎ ১০ অন্থলোমএঞ্াণং চে'তি দস 
বিপস্ননাএগণাঁনি | 

ন্থঞ্ঞতো বিমৌক্খো, অনিমিত্বো বিমোক্খো, অপপণিহিতো বিমোক্খো 

চে'তি তযে! বিমোকৃখা । 
সথএঞ্ঞ্তানুপস্সনা, অনিমিত্তান্ুপস্সনা, অপ্পণিহিতান্পস্সনা চে'তি তীণি 

বিমোক্থমুখানি চ বেদিতববানি। 

কথং? পাঁতিমোকৃখসংববসীলং, ইন্ড্িফসংববসীলং,১  আজীবপাবিসুদৃধি- 
সীলং, পচ চঘসন্নিস্সিতসীলং চে'তি চতুপাবিন্থদূধিসীলং সীল্বিস্ৃদ ধি নাম । 

উপচাবসমাধি, অপ্পনাসমাধি চেতি ছুবিধো”পি সমাধি চিত্তবিস্থদধি নাম । 

লকৃথণ-রস পচ.চুপটঠান-পদটঠান-বসেন নাম বপপবিগ্গহো দি ঠিবিস্দ্ধি 
মাম। 

তেসমেব চ নাম-পানং পচডযপবিগগরহো। কংখাব্তবণ-বিশ্দূধি নীম । 
ততো! পরং পন তথাপরিগগহিতেস্থ সপ্পচ্চয়ে তেভূমকসঙ খাবেন 

অতীতাদ্িভেদভিন্নেক্থ খন্ধাদীনং আবব্ভ কলাপবদেন সঙ্খিপিত্বা অনিচ্চং 
খযট ঠেন, ছুকৃখং ভষট ঠেন, অনত্তা অসাবকটঠেনা" ভি অন্ধানবসেন সম্ভতিবসেন 
খণবনেন বা সম্মসনঞ্জণেন লক্থণত্তমং অম্মসন্তস্স তেমবেব পচচযবসেন 
খণবসেন চ উদয-ব্যঞ্াণেন উদষবযং সম্মন্ুপস্সন্তস্স চ। ওভাসো পীতি 

পস্দ্ধি অধিমোকৃখো৷ চ পগগহো! গ্রথং এলণমুপটঠানমুপেক্খা চ নিকস্তি চে'তি। 

ওভাসাদিবিপস্সহ্পক্ৃকিলেসে পবিপন্থপরিগ গহবসেন মগ গীমগগ্লকৃখণববখানং 
যগগীমগগঞ্াণদস্মনবি্থদ্ঘি নীম । 

তথা পাবিপন্থবিমুত্তপ্স পন তস্ন উদ্ষব্যযঞ্াণতো পটঠায যাঁবাহুলোমা 
ভিলকৃখণং বিস্সসনাপবম্পরাষ পটিপজ জন্তস্স নব বিপস্সনাএণানি পটিপদা- 
এগণদস্সনবিস্দ্ধি নাম! 

তস্স' এবং পটিপজ্জন্তস্ন পন বিপস্সনাপরিপাকমাগম্ম ইদানি অপ্পনা 
উপপজজিদ্সতীতি ভবঙ্ধং বৌচ্ছিন্দিত্বা উপ পন্নমনোদাবাবলজনাস্তবং ছে 
তীণি বিপন্সনাচিত্তানি যং কিঞ্ি অনিচ চাদিলকৃথণমাবব্ভ পবিকম্মোপচারান- 
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লোমনামেন প্বত্তস্তি 1 যা সিক্খাপ্ পভ! সা সান্গুলোমসঙ খারুপেক্খীবুট ঠানগামিনি 
বিপম্সনা' তি চ পবুচচতি। ততো! পবং গৌত্রভূচিভং নিব্বানমালম্িত্বা পুথুজজ- 
নগোত্তমভিভবন্তং অরিষগৌতমভিসম্ভৌন্তঞ্ চ পবত্ততি। তদ্ন' আনন্তবং 
এব মগ্গো ছুক্খসচচং পরিজীনন্তো সমুদ্দীচ্চং পজহন্তো নিবোধসচচং 

সচছিকবন্তো মগগসচচং ভাবনাবসেন অপপনাবীথিং ওতবতি। ততো পরং 

দবেতীণি ফলচিতাঁনি পবত্তিত্বা ভবহ্গপাঁতোব হোতি। পু ভবঙ্গং বোচ ছিন্দিত্বা 
পচ চবেক্থণঞ্ণানি পবত্তস্তি | 

মগগং ফলং চ নিব্বানং পচচবেক্থস্তি পত্তিতো 

হীনে ফিলেমে সেসে চ পচ চবেক্খতি বা নবা। 
ছব্বিস্ব্ধিকমেন' এবং ভাবেতব বো চতুব বিধো 
এগাণনস্সনবিহ্দ্ধি নাম মগ্গে। পবুচচতি। 

অয়ং এখ বিস্বদ্ধিভেদৌ। 

বিশুদ্ধি বিভাগ ব1 বিদর্ণন কর্মস্থান 

- বিদর্শন ভাবনা (২৪) অন্কশীলনের মধ্যে বিশুদ্ধি সাত প্রকাব যথা! 

১. শীলবিশুদ্ধি ২ চিত্তবিশুদ্ধি ৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি ৪. বজঙ্খডিতরণ 

বিশুদ্ধি ৫. মার্গামার্গজ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি ৬ প্রতিপদজ্ঞান- 

দশন বিশুদ্ধি ৭. জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি। 

তিন লক্ষণ--১,. অনিত্য-লক্ষণ (২৫) ২ ছুঃখলক্ষণ (২৬) 

৩. অনাত্ম লক্ষণ (২৭)। 

তিন অন্ুদর্শন (ভাবনা )--১ অনিভ্যান্দর্শন ২ দুংখানুদর্শন 
৩. অনাত্মানুদর্শন | 

দশ বিদর্শন জ্ঞান_-১ সংমর্শন জ্ঞান (২৮) ২. উদযব্যয় জ্ঞান 

৩, ভর্বজ্ঞান ৪. ভযজ্ঞান ৫ আদীনব জ্ঞান ৬ নির্ষেদ জ্ঞান 
৭. মুীচ্ছা জ্ঞান (মুমুক্ষাজ্ঞান) ৮. প্রতিসংখ্যাজ্ঞন (২৯) 

৯. সংস্কাবোপেক্ষা জ্ঞান (৩০) ১০. অনুলোম জান (৩১)। 
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. তিন প্রকাব বিমোক্ষ (১২) ১ শূন্যতা বিমোক্ষ (৩৩) ২, অনিমিত্ত 

বিমোক্ষ (৩৪) ৩. অগ্রণিহিত বিমোক্ষ (৩৫) 

তিন প্রকার বিমোক্ষদ্বাব-১, শৃণ্যতান্ুরর্শন ২ অনিমিতীদর্শন 
৩ অপ্রণিহিতানদর্শন দ্বাব প্রভৃতি । 

ইহা কি প্রকাবে বিস্তৃত হয ? 

শীল বিশুদ্ধ (৩৬) চাব প্রকাব শীল প্রতিপালনে পবিপূর্ণ হয যথ! 
১. গ্রাতিমোক্ষণংবব (সংযম) শীল ২ ইন্দ্রিসংবর শীল 

৩ আজীবপবিশ্ুদ্ধ শীল ৪ প্রতায়সমিশ্রিত শীল। 

চিন্তবিশুদ্ধি (৩৭) ছুই প্রকাব সমাধি লাভে পবিপূর্ণ হয যথা ১ উপচাব 
সমাধি ২ অর্পনা নমাধি। 

* দৃষ্টি বিশুদ্ধি (৩৮)-_লক্গণ, বস, প্রত্যুপন্থান (উৎপত্তি পথ), পৰস্থান 

(উৎপত্তিব কাবণ ) অন্ুুসাবে নাম-ব্প সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। 

বজ্ষ। উত্তবণ বিশুদ্ধি (৩৯ )-_নাম-রূপ অস্বন্ধে উত্তমৰপে জ্ঞান সংগঠনের 
পব নাম ও ক্ঈপের প্রত্যয (কাবণ) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। বঙ্ষা 

(সংশয) উত্তীর্ণ হযে যোগী স্বন্ধাদিব বিশ্লেবণ অনুযায়ী কলাপ অনুসাবে, 

অতীত প্রভৃতি বিভাগ অন্ুসাবে ত্রিভূমিব সংস্কীব সমূহকে পূর্বল্ধ লক্ষণ 
ও প্রত্যযাচসাঁবে শ্রেণীভাগ কবেন এবং ক্ষণীল অর্থে “অনিত্য' ভষ অর্থে 

“ছুংখ এবং অসাব অর্থে নাত জ্ঞান লাভ কবে কাঁল-_সন্ততি-_ক্ষণ 
বশে বা সংমর্শন বশে লক্ষণত্রয় পুনঃপুনঃ ভাবনা কবেন। তখ্পব তিনি 

প্রত্যযক্ষণ অনুসাবে উদয-বায় জ্ঞান দ্বাব! উদয়-ব্যয পর্যবেক্ষণ করেন। 

এ হেন সমযে যোগীব নিকট ওভাস (জ্যোতি), গ্রীতি, প্রশান্তি, অধিমোক্ষ 
(শ্রদ্ধা ) প্রগ্রহ (বীর্য), সুখ, জ্ঞীন, স্থাতি (উপস্থান ), উপেক্ষা এবং 

নিকন্তি (এ সকলেব প্রতি সুক্ষ তৃষ্ণা ) উৎপন্ন হ্য। 

ওভাম (অবভাস, জ্যোতি) প্রভৃতিকে বিদর্শনেব উপর্লেশ বা 

কলুষকাবী ধন্ধন বুঝতে পেবে মার্গ এবং অমগেঁব প্রকৃত লক্ষণ বিচাব 
দ্বাবা (প্ররুত মার্স জ্ঞান লাভই)_ মাগর্ণমার্গজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (৪০)। 

এই উপরেশ ( বা বন্বনমুক্ত) যোগী ত্রিলক্ষণ নির়ে ভাবনা কবেন। এখন 
তীর নিকট উদয়ব্যৰ জ্ঞান হতে অহুলোম জ্ঞান পর্যন্ত নিবস্তব, ভাবলা 
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কালে নয় প্রকার বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হয়| এই নয় প্রকার জ্ঞান 

পর-পৰ উৎপত্তিই প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (৪১)। 

মার্গ ও ফল জ্ঞান উপলব্ধি 

৬ এরূপে ভাবনা অনুশীলন কবে যখন তীব বিদর্শন পরিপক্ক হয় বা পরিপূর্ণতা, 

লাভ করেন তখন তিনি বুঝতে পাঁবেন__এখন মার্ (৪২ ) লাভ হবে (বা অর্পণা 
লাভ হবে)। তাবপব ভবাঙ্গ স্রোত ছিন্ন হয় এবং মনোদারাবর্তন চিত্ত ছুই ব! 

ভিন ক্ষণেব জন্য উৎপন্ন হয়ে বিদর্শন চিত্ত উৎপন্ন হয! তখন অনিত্য, ছুঃখ, অনাত্ম 

গ্রভৃতি ত্রিলক্ষণের যে কোন একটি বিদর্শন চিত্তেব আলম্বন হয়। এসকল 

চিত্তক্ষণকে পবিকর্ম__উপচার-_অনুলোম চিত্তক্ষণ (৪৩ ) বলা হয়। 

শিখাপ্রাপ্ত সংক্কারোপেক্ষা জ্ঞান অন্ুলোম জ্ঞান সহ যখন লোকোত্তব মার্গ 

লাভেব উপযুক্ত হয তখন তাকে উত্থানগামী বিদ্শন (89) বলা হয। 

তারপব নির্ধাণকে আলম্বন বপে গ্রহণ কবে গোত্রভূ চিত্ত (৪৫) উৎপন্ন হ্য 
এবং তখন যোগী পৃথগজন গোত্র পবিত্যাগ্গ কবে আর্যগোত্রে উন্নীত হন। 

এই চিত্তেব অনন্তবে বা অবিচ্ছেদদে 'ছুঃখ সত্য পবিজ্ঞাত হয়ে, 'সমুদ্যসত্য; 
পরিত্যাগ করে, “নিবোধ সত্য প্রত্যক্ষ কবে এবং “ছুঃখনিবোধ মার্গ সত্য পরিপূর্ণ 

কবে (চিত্ত) লোকোত্তব অর্পণ! বীঘিতে অবতব্ণ কবেন-_ইভাই আ্োতাপত্তি মার্গ। 
সেই মার্গ-চিত্ত্পণেব পর ছুই বা তিন চিত্তক্ষণ (ব্যাপিয়া ) ফলচিত্ত উৎপন্ন 

হয এবং তৎপব ভবাঙ্গে (৪৬) পতিত হয়। তখন ভবাঙ্গ চিত্ত ছিন্ন কবে 

পর্যবেক্মণ চিত্ত উৎপন্ন হব । 

জ্ঞানীগণ মার্গফল-নির্বাণ এবং পবিত্যক্ত রেশ সমূহেব পর্যবেক্ষণ (৪৭) 
করেন। অবশিষ্ট ব্েশেব পর্যবেক্ষণ কেহ কেহ করেন, কেহ কেহ করেন না। 

এবপে চাব মা্গে ক্রমান্বয়ে ছয বিশুদ্ধি পবিবর্ধন কবাকে জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি (৪৮) 
বলা হয়। 

বিশুদ্ধি পর্যাঞ্চি এখানে সমাপ্ত । 

১. শ্রোতাপন্নের চিত্তবীথি £-_ 

রহ ৬ র্ রহ 

মনোগ্বাবাব্না পবিকর্ধ উপচার অন্গলোম 
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সং সঃ ক 

গৌত্রভূ মার্স ্ল ফল ভবাঙ। 

০ ক 

ব্যাখ্যা ৮ 

(২৪) বিপ্দনা-_বা বিদর্শন আর্ধমার্গে উন্নীত হওয়ার তৃতীয় বাঁ সর্বশেষ 
স্বব। ইহাঁব মুখ্য লক্ষণ হল বিষয়েব যথাযথ স্বভাব গুজামন। 

(২৫) আনিত্য- ইহা নাম-রূপেব অনিত্য শ্বভীব। কাঁবণসম্ভৃত সকল 
বিষযই অনিত্য লক্ষণধুক্ত। সকল কাঁবণসভ্ভূত বিষয ছুই পবম্পব ক্ষণেব জন্যও 

স্থিব থাকে না, তাদেব প্রতিনিয়ত পবিবর্তন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মন বপেব চেষে 
আঁবও ভ্রততব লয়ে পবিবতিত হুচ্ছে। সাঁধাঁবণত রূপ সতব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত স্থাফী 
ইর। অর্থকথীচাধর৷ বলেন এক বিদ্যুৎ চমকেব জন্য যে সমধ প্রযৌজন সে সময়েব 
মধ্যে কোটি কৌটি চিত্তপ্ষণ উৎপন্ন হতে পাবে। 

(২৬) দুকৃথ £ ছঃখ--সকল প্রকার কাব্ণ নির্ভব বিষ্যই ছঃখ। জন্ম ছুঃখ, 
জনা ছুঃখ, ব্যাধি ছুঃখ, মরণ ছুঃখ, প্রিয়েব বিযৌগ দুঃখ, অপ্রিষেব সংযোগ ছুঃখ, 
ঈদ্নিত বস্তুর অনাভ দুঃখ । সংক্ষেপে পৰন্বদধই দুঃখ । 

(২৭) 'অনাপ্ব_-আত্মাব অনন্তিত্বই বৌদ্ধধর্েব মূল বিষয। রূপে যেমন 
কোন নিত্য সত্তাব অস্তিত্ব নেই তেমন নাম বা! মনেব মধ্যেও কোন নিত্য 'আজি” 
বা 'আত্মাৰ' বিদ্যমানতা নেই। লৌকিক বা লোৌকোতভব কাবণ নির্ভর বা কাবণ 
বিবহিত কৌন বন্ত বা! বিষের মধ্যে নিত্য 'আত্মা' নেই। তাই ভগবান বৃদ্ধ 
ধরমপদ গ্রন্থে বলেছেন £ “সববে ধম্মা অনভা” সকল ধর্ণই অনাত্ম। তিনি 
আবও বলেছেন ১ 'সর্বসংস্কাব অনিত্য এবং দুঃখ । অনাত্ম সম্বন্ধে বৃদ্ধ ধর শব 
ব্যবহাব কবেছেন যাতে লোকোত্তব নির্বাণও অনাত্ম পর্যীযভুক্ত হয) 

এখানে ইহা উল্লেখ কৰা যুক্তিযুক্ত হবে যে অনাত্মলক্ষণন্তর শুন্বান্র পব 
পঞবর্গীয় ভি্ুগণ আত্মদৃষট বন্ধন থেকে বিমুক্ত হন এবং অন্ধ লাভ কবেন। 

বোগী সাধাবণতঃ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই তিন লক্ষণেব সবগুলি নিষে ভাবনা 
কবেন না। 

১. কার্ধ-কীবপণনির্ভব যাবতীয় বিষষ। এ তিন লক্গণেব মধ্যে যেট তাকে 
বিশেষ ৰপে আক্বষ্ট কৰে তিনি তা নিষেই ভাবনা ববেন। এ গুলিব মধ্যে যে 
বেটি নিয়ে ভাবনা! কবেন তব বিমুক্তিকেও সে নামে অভিহিত করা! হব। 
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(২৮) সংমর্শন জ্ঞান-_খুক্তিপূর্ন চিন্তাসন্মত জ্ঞান যদ্বারা পঞ্নবদ্ধকে বলাঁপ- 
গুচ্ছ বাতীত আব কিছু মনে হ্যন1। 

(২৯) প্রৃতিসংখ্যা জ্ঞান__হেতুজ সংস্কাবেব প্রতি উপেক্ষক হয়ে পুনঃপুনঃ 
ব্রিলক্ষণাকাবে ভাবনা কবা | 

(৩০) সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান_ পূর্ব১ বণিত আট প্রকার দর্শন জ্ঞান 
পবিপূরতি। হেতু সর্বসংস্কাবের ( কার্ধকার্রণ নির্ভব বা হেতুজ সকল গ্রকীব অস্তিত্বের ) 
গ্রতি মর্বপ্রকাব আষক্তি এবং দ্বেষ বর্জন কূপ মানসিক পূর্ণ নিরপেক্ষতাই সংস্কাবো- 
পেক্ষা জ্ঞান। 

(৩১) অন্ুলোঁম জ্ঞাঁন_পূর্ব২ বণিত নয় প্রকাব বিদর্শন জ্ঞান পবিপূর্ণভাষ 
'অভ্ুলোম জ্ঞান' লাভ হয়। এ নামে অভিভিত করাব কাঁবণ হুল অনুলোম জ্ঞান 

স্তরে ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয ধর্ম পবিপূর্ণতা লাভ কবে এবং যোগী উচ্চ মার্গ লাভেব 
অধিকাবী হয! 

(৩২) বিমোক্ষ-_দশ গকাব বন্ধন৩ বিমুক্ত কবে বলে বিমোক্ষ নামে 
অভিহিত হ্য়। 

(৩৩ শুগ্ঠতা-_আত্মখাবণা হুতে মুক্তি। অনাত্ব-ভীবনা দাবা বিমু্ত 
লাভ করাকেই শুন্যতাবিমোক্ষ বলা হয। 

(৩৪) অনিমিত্ত-_নিত্য ধারণ! থেকে মুক্তি ইত্যাদি অনিত্য-ভাবনা দ্বাবা 

বিমুক্তি লাভ কবাকেই অনিষিত্ত বিমোক্ষ বলা হয। 

(৩৫) অপ্রণিহিত-তৃক্ঞাবিস্ৃক্তি। ছুংখ-ভাবনা দ্বারা বিমুক্তি লাভ 

কবাকেই অপ্রণিহিত বিমোক্ষ বলা হ্য। 

(৩৬) শীল বিশুপ্বী সপ্ত বিশুদ্িব মধ্যে শীলকে প্রথম বিশ্ুদ্ধিবপে উল্লেখ 

কঝ! হ্য়েছে। চার গ্রকাব শীল বিশ্ুদ্ধি ভিক্ষুদেব প্রতিই প্রযোজ্য । 

প্রথম £ প্রাঁতিমোক্ষনংবর শীল--অর্থবথাষ এ শীলের এবপ বর্ণনা 
বয়েছে--“মে শীল পালনে ব্যক্তি ছুর্গতি থেকে মুক্ত থাকে'-_তাই গ্রাতিমোক্ষ। পা 

অর্থে বুদ্ধবাণীকে বুঝায়। অতিপমোক্ষ অর্থে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষর। তাঁহলে, 

১২. বিশুদ্ধি বিভাগেব ৪নং দশ বিদর্শন জ্ঞান দেখুন। 

৩ সংকারদুষ্টি, শীলববত পবামর্শ, বিচিকিৎসা, কামরাগ, ব্যাপাদ, রূপবাগ, 

অবপবাগ, মান, ওদ্বত্য এবং অবিদ্া। 
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প্রাতিমোক্ষ অর্থে বুঝায়__মৌলিক শিক্ষা বা মৌলিক শীল। ইহা ২২০ প্রা 
নৈতিক শীল যা! প্রত্যেক ভিক্ষুব পালন কব! একান্ত কর্তব্য। ইহা ব্যক্তিকে 

অকুখল কর্ম সম্পাদন থেকে সংযত কবে। এজন্য ইভা 'সংবব নাম অভিহিত । 
নীল 'সমাধান' এবং 'উপধাবণ, অর্থেও ব্যবহৃত হয। শীলকে এ অর্থে ব্যবহার 

কবাব কাবণ হল-_দীল ব্যক্তিব কার-বাক্য-মনকে স্থনীতিব দিকে পবিচালিত করে 

এবং তা কুশল বা পুণ্য কর্গ সম্পীদনেব সহায়ক হ্য। 

দ্বিতীয় ঃ ইন্জ্রিয় সংবর শীল-_ইহা ষড-ইন্দ্রিযেব সংযম শিক্ষা । 

তৃতীয় ই আজীব পরিশুদ্ধ শীল__ইহা ভি্কগণেব আট প্রকার জীবিকা 
নির্বাহ পদ্ধতি । দৈনন্দিন আবশ্তবীয বস্তু আহ্বণে ভিন্ষুগণ যেন কোন প্রকাব 

অনংঘতাঁচবণ ন। করেন । 

চতুর্থ : প্রত্যয়সন্নিশ্রিত শীল-__ইহা ভিক্ষুব চাব আবশ্তকীয ভ্রব্যেব নিরস্বার্থ 
ব্যবহাব যথা__চীবর, ভিক্ষানন, আবাস এবং ভৈষজ্য। 

(৩৭) চিত্তবিশুদ্ধি-ইহা দ্বিতী বিশুদ্ধি। পঞ্চনীববণ সাময্িকভাবে 
অন্তমিত কবে সমাধি বা ধ্যান বর্ধন কবাই চিত্তবিশ্ুদ্ধি। বিশুদ্ধ মন মহণ দর্পণ 
সদ্ুশ যেখানে সঠিকবপে প্রত্যেক বস্ত গ্ররতিফ লত হয় । সেবপ বিশুদ্ধ মন বিষষকে 
যথা দর্শন কবতে সাহায্য কবে। 

(৩৮) দৃষ্টি বিশুদ্ধি_ইহ! তৃতীয বিশুদ্ধি। ইহা আত্মাব অস্তিত্বে বিশবাস- 
রূপ মিথ্যাদৃষ্টি থেকে ব্যক্তিকে পবিশুদ্ধ কবে তাই ইহাকে দুষ্টিবিশুদ্ধি বলা হয়] 
নাম বপেব লক্ষণ, রস, প্রত্যুপস্থান ( উৎপত্তি ) এবং পাস্থান (কাবণ ) সম্বন্ধে যথার্থ 
অনুসন্ধান দাবা দৃষ্টিবিশুদ্ধি লাভ হ্য। 

(৩৯) কন্কাউভ্তরণ বিশুদ্ধি_ ইহা চতুর্থ বিশুদ্ধি। ইহা কার্ধকারণ সম্স্ব, 
তছুৎপম্ন ফল, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অংশ বিশোঁধন করে। ইহাকে 

বিশুদ্ধি বলাব কারণ হল--ইহা! দৈব, (নিয়তি, অদৃষ্ট) অবাবণবাঁদ প্রভৃতি ভ্রান্ত 
ধাঁবণার অবসান ঘটায়। 

এই বিশুদ্ধি লাভ কবতে হলে যোগীকে যে দকল কাবণে এই নাম ৰপ 
উৎপন্ন হয়েছে এবং যে সকল কাঁবণে নাম-বপ বর্তমানেও গ্রতিফলিত হয়ে চলেছে 
লে বিষয়ে ভাবনা কবতে হয়। তিনি হ্বদয়্ধম কবেন যে নাম-বপ প্রতিসিক্ষণে 

কীবণবদ্ধৰপে সম্পকিত হয়েছিল তা! পূর্বজন্নো অবি্তা, ভূষণ, উপাদান এবং কর্ণ 
প্রভাবের লতি এবং ৰপ এই জীবন প্রবর্তন কালে কর্স, চিত্ত, ধতু এবং আহাব 
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প্রভাবিত হযে প্রবর্তিত হয়ে চলেছে এবং মন বা চিত্ত ইন্জিযাম্থগত হযে বড- 

ইন্দ্রিবপগ্রান্থ বিষয় ভোগ দ্বাব! প্রতিপালিত হচ্ছে। এরূপ ভাবনা ছ্বাবা তিনি 

দ্বিতীব আর্যনত্য 'হৃঃখেব কাবণ' হৃদ্ষ্ধম কবেন এবং সংশয় থেকে নিজকে মুক্ত 

কবেন। 

(৪০) মার্গামার্থজ্রান-দর্শন-বিশুদ্ধি_ইহা পঞ্চম বিশুদ্ধি'। যে যোগী 
তার সংখ অপনোদন কবেছেন তিনি পুনর্বাব ত্রিলক্ষণ যথা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম 

বিষয়ে আরও গভীব জ্ঞান সঞ্চযেব জন্য ভাঁবনা কবেন। তখন তিনি হৃায়ঙ্ম 

কবেন জীবন একটি প্রতিনিষত অবিভক্ত ক্ষণআ্োত সপূশ। তিনি কোন গ্রকৃত 
সুখ দর্শন করেন না কাঁবণ গ্রুতিটি স্থথ বিপরিণাম ছুঃখ ব্যতীত আঁব কিছু নম! 

যা অনিত্য তা দুঃখ এবং যেখানে পবিবর্তন এবং ছু'খ বিদ্যমান তার মধ্যে কোন 

'আগি' বা আত্মা থাকতে পাবে না। কাবণবদ্ধ বা কার্ধকাঁবণ নির্ভর উদয় ও 

ব্য তাব নিকট প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হয। এমতাবস্থায় তিনি যখন ভাবনাগত থাকেন 

তখন তিনি দেখেন ভাবনাব ফল স্বরূপ তার দেহ হতে “ওভাস' বা এক অমিত 

জ্যোতি বিচ্ছুবিত হচ্ছে। তিনি তখন অনন্থভূত গ্রীতি, সুখ, প্রণাস্তি অনুভব 

কবেন এবং তখন ভাবনায় আবও উদ্যম প্রকাশ করেন এবং উপেক্ষক হন। 

তাব অধিযোক্ষ (ভাবনায় অভিবতি ) আবও প্রবল হয়, স্মৃতি বলবান হয এবং 

ভ্ঞান পরিপন্ধ হর। জ্যোতির আবির্তাবে অরত্ব লাভ করেছেন বলে তাঁব দু 

ধাবণ! হর এবং এ ধাবখীর বশবর্তী হয়ে তিনি সেই অনুভূতিকে (ভাবনাব 
কনুষতা বাঁ ক্লেশের আকর্ষণকে ) অনুভব বা উপভোগ কবতে ইচ্ছা কবেন-__ইহাই 

নিকত্তি। শীঘ্রই তিনি এই আকর্ষণকে বিদর্শনের ক্লেশ বপে জ্ঞাত হন এবং 

বুঝতে পাবেন যে তিনি অর্হত্ব লাভ করেননি। স্বাভাবিকভাবে তিনি তখন মার্গ 

এবং অমার্গ বিচাব করেন-_ইহাই মাগামার্গজ্ান-দর্শন-বিশুদ্ধি। ইহাকে বিশুদ্ধি 

বলা হয় কারণ ইহা প্রকৃত মার্গ সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা দূবীভূত করে। 

তিনি তখন হবা়দ্ষম কবেন__ইহাই প্রকৃত মার্গ এবং উহা! মিথ্যা মার্গ বা 
অমাগ+।: 

(৪১) প্রতিপদভ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি । ইহা ষ্ঠ বিশুদ্ধি। দশ বিদরশনজ্ঞানের 
উদয় ব্যয় জ্ঞান থেকে মার্গ চিতত্মণের গোঁত্রত্ পূর্বক্ষণে বিকশিত অন্ুলোম জ্ঞান 
পর্যন্ত নয় জ্ঞানকে একত্রে প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বলা হয়। ( পববর্তা পৃষ্ঠায় 
৪৫ নং ব্যাখ্যাব পর “বিশুদ্ধি মা” এর এক নং পাদটীকা দেখুন )। 
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(৪২) ভর্গণা, লোকোত্তব মার্গ। 

(৪৩) পূর্ব পবিচ্ছেদদে লোকোত্তব অর্পা চিত্তবীথি এবং এই পবিচ্ছেদে 
শ্োতাপন্নেব চিত্তবীথি দেখুন । 

(৪৪) উথানগাঁমিনী বিদর্ণন-দশ প্রকাব বিদর্শন জ্ঞানেব সংস্কাবোপেক্ষা 

এবং অঙ্গলোমজ্ঞানকে এ নামে অভিহিত কবা হ্য। ছুর্গতি অবস্থা এবং সংক্কাব 

বদ্ধতা থেকে মুক্ত কৰে বলে ইহা উক্ত নামে পবিচিত। 
(৪৫) শৌৌত্রভূ-_পৃথগজন গোত্র জঘ কবা। এই চিতক্ষণেৰ আলম্বন নির্বাণ 

কিন্তু সর্ব কলুষতা ( ক্লেশ ) ত্যাগ দ্বাবা৷ এই চিত্তক্ষণেব পববর্তী মাগ্ চিতক্ষণে 
নির্বাণ প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় । 

আর্ধৰপে ( শ্রোতাপন্নৰপে ) বপান্তবিত হ€যাঁৰ পব তিন বিশেষ মার্গ- 

চিততক্ষণকে অর্থাৎ সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্থ মার্গ চিত্তক্ষণকে “বোদান" 

(বিশুদ্ধ ) বলা হয। 

(৪৬) গোত্রভূ চিত্তর্মণেব অব্যবহিত পব ভ্রোতাপন্নে মার্গ” চিত্তক্ষণ উৎপন্ন 
হয়। এই স্তবে বা অবস্থায় যোগী ছুঃখসত্য উপলদ্ধি কঝেন এবং তৃষণ যা দুঃখের 

কাবণ তা পরিত্যাগ কবেন এবং প্রথম বার ইহজীবনে নির্বাণ উপলব্ধি কবেন। 
আধ মাগেধ অ্ট অঙ্গ এই ব্তবেই পবিপুর্ণতা লাভ কবে। এই বিশেষ চিতক্ষণকে 
'স্রোতাপত্তি ম্বা্গ” বল হব। আ্রোত অর্থে এখানে নির্বাণেব দিকে চালিত আৌতকে 
বুবাষ। ইহাই অস্টাঙ্ষিক মা্গ। “আপত্তি, অর্থে প্রথমবার প্রবেশকে বুঝাষ। 

ইহাই মার্গ কাবণ ক্লেশ ধ্বংস কবেই ইহাঁব উৎপণ্ডি। এই মাগর্ চিওক্ষণ জীবন 
প্রবর্তন কালে মাত্র একবার উৎপন্ন হয এবং তাব অব্যবহিত পব ছুই বা তিন ফল- 

চিত্তত্ণণ উৎপন্ন হয়। তাবপব চিত্তক্রোত ভবাঙ্ে আবতিত হ্য। একাবণে ধর্মকে 

“অকালিক' বা পববর্তী মুহূর্তে ফলপ্রদ বলা হয়! 
(৪৭) প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান__বিধি অন্থসাবে চাব আর্ধস্ুবের প্রতিটি স্তর লাভ 

করাব পব যোগী মার্গ এবং ফল, উপলন্ধ নির্বাণ, বিগত কলুষ (রেশ) সমূহ এবং 

প্রথম তিন স্তবেব দ্গেত্রে অবিণত ক্রেশ সমূহ যা এখনও বিদুবিত কবতে হবে তাব 
পর্যবেক্ষণ করেন। অর্থ জ্ঞাত হন যে ভাব নিকট আব বিদুবিতব্য কোন ক্লে 
বি্তমান নেই। 

সর্বমোট পর্ধবেক্ষণজ্জান উনিশ প্রকাব, পনেবটি প্রথম তিন আর্ধ স্তবেব এবং 
চাবটি পাবিশেষ স্তবেব জন্য প্রযোজ্য । 



রাগী 
গন রা 

বি ধা
 পতি 

থা তি 
আর 
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'বিমোক্ষ বিভাগ 

বিদর্শন ভাবনায় অনাত্মান্র্শন (অনাত্ম-জ্ঞান) আত্মাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃচমূল 

খারণ (৪৯) দুবীভূত কবে বিমোক্ষের প্রবেশ দ্বার রূপে পবিণত হয়। ইহা শূন্যতা 

বিমোক্ষঘধাব। অনিত্যান্দর্শন ( অনিত্যজ্ঞান ) বিপর্ধাসকে (৫০) দৃবীভূত করে, 

-বিমোক্ষেব গ্রবেশ দ্বাব হয়। ইহা অনিমিত্ত বিমোক্ষ দ্বাব। ছুঃখানদর্শন (ছুঃখজঞান) 

তষ্প্রনিথি (৫১) দুরীভূত কবে বিমোক্ষ দাব হয়। ইহা মার্গেব অপ্রণিহিত 

বিমোক্ষ াব। এ কাবণে বিদর্শন উৎপতিব উপায অন্ুসাবে মার্গঘাব তিন প্রকার 

হর । সেরপ মার্গ (চিত) বীঘিতে (মার্গ) ফলজ্ঞান উৎপত্তির উপায় অনুসারে 

তিন (বিমোক্ষ) নাম প্রাপ্ত হ্য। 

ফল-দমাপত্তি বীঘিতে উক্ত প্রণালীতে বিদর্শনেব যথাষথ ভাবে স্ব স্ব ফলোঁৎ- 

-পাঁদন হলে, তা বিদর্শন উৎপত্তিব উপাষ অন্থ্সারে সেই ফলকে শূন্যতা বিষোক্ষ 

ইত্যাদি বলা হ্য। তথাপি এ ফলেব আলঙ্বন নির্বাণ এবং স্বভাব একই প্রকার 

এবং এবং নীমনতর় মার্গও ফলে এবং মাগন্থ ও ফলম্থ পুধ্গলেব প্রতি সম ভাবে 
গ্রযোজ্য। 

এপর্যন্ত বিমোক্ষ বিভাগ । 

পুদু্গল ভেদ 

৮, উতক্তরূপে যিনি শ্োতাপত্তি মার্গ (৫২) ভাবনা কবে মিথ্যাদৃষ্টি এবং 

বিচিকিৎসা ধ্বংস কবেছেন, তীকে শ্রোতাপন্ন বল! হয়। অপায়দবাৰ তাব জন্য বন্ধ 

হয়েছে এবং তিনি উর্ধণক্ষে আব সাতবাব মীত্র জন্মগ্রহণ কববেন। 

যিনি সকদাগামী মার্গ (৫৩) ভাবনা করে লোভ দ্বেষ মোহকে দুর্বল করেছেন 

(বা শ্ব্প পরিমাণে নিয়ে গেছেন), তীকে সরৃদাগামী বলা হয়। তিনি এ সংসারে 
একবার মাত্র জন্মগ্রহণ কবেন। 

ধিনি অনাগামী মার্গ (৫৪, ভাবনা কবে কামবাগ এবং পটিথ ধ্বংস করেছেন, 

তাকে অনাগামী বল! হয়। অনাগামী কামজগতে (কামলোকে ) আব উৎপন্ন 
হননা। 

বিনি অর্থ মার্গ ভাবনা করে সর্বপ্রকার (দশ) ক্রেশ ধ্বংদ কবেছেন, তাকে 
খত রা 



৩৫৪. - অভিধর্গার্থ সংগ্রহ 

ভর্হৎ বলা হ়্। তিনি সর্বকলুষতা বিমুক্ত (৫৫) এবং এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান 

গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। 

এ পর্যন্ত পুদ্গল ভেদ । 

ব্যাখ্যা ৮ 

(৪৯) অন্তাভিনিবে £ আত্মাই কর্েব কত্তী এবং ফলভোক্তা-__ইহাঁ আমাব 

আত্মা একপ দৃঢমুল বিশ্বাস। 

(৫০) বিপল্লামনিজিত্তং : তিন গ্রকাঁব মিথ্যা ধাবণা বা বিপল্লীস অনিত্য 
ভাবন! দ্বাবা দুবীভূত হয ষ্থা_ 

১. সংজ্ঞা (সঞ্ এখ) বিপল্লাস মিথ্যা সংজ্ঞা ২. চিত্তবিপল্লাস চিত্তের মিথ্যা 
ধাঁবণা এবং ৩. দৃষ্টিবিপল্লাস মিথ্যা দৃষ্টি। এই তিন ধাঁবণাঁব বশবর্তী হযে মানুষ 
অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান কবে। 

(৫১) তণতাপনিধি--ইহা আমার! ইহা আমাব সথ। 
একপ আসক্তি! 

(৫২) সোতাপঃঞ্পা- ধিনি প্রথম বাব নির্ধাণ শ্রোতে প্রবেশ কবেন, তিনিই 

আ্োতাপন্ন। আতাপন্ন তিন প্রকাব-_ 
১. যাঁবা সাতবাব স্বর্গ বা মত্যলোকে জন্মগ্রহণ কবেন (সভতক্খত্পবম)। 

অষ্টম জন্মেব পূর্বেই তব! নির্বাণ লাভ কবেন। 
২. নির্বাণ লাভেব পুর্বে ধাবা ছুই বা তিন বাব (মনুত্ব) কুলগৃহে জন্মগ্রহণ 

কবেন ( কোলংকোল )। 

৩ নির্বাণ লাভেব পূর্বে যাব! একবাব মাত্র জন্মগ্রহণ কবেন (একবীজী)। 
আতাপন্নবৃদ্ধধর্ম-সভ্ঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন । তিনি বখনও পঞ্চশীল 

ভর্গ কবেন না এবং গহিত অবুশল কর্ম সম্পাদন কবেন না । তিনি অপাষ মুক্ত 

এবং নিয়ত সন্বোধি পবায়ণ। 

(৫৩) জকদাগামী- সরদাগামী একবাব মাত্র মন্ুয্যকুলে জন্মগ্রহণ কবেন।', 
এ জীবনে সবুদাগামী হযে তিনি দ্বর্গে জন্মগ্রহণ কবেতে পাবেন এবং অর" 
লাঁভেব জন্য মন্য্যলোকে জন্মগ্রহণ প্রত্যাশা! কবতে পাবেন। 

সকদাগামী পাচ প্রকাব__ 
১. বাবা এ সংসারে সন্তদাগামী হন এবং এখানেই অর্ৃত্_লাভ.কবেন। ? 
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২ যাবা স্বগে সকদাগামী হন এবং সেখানেই অর্ত্ব লাভ কবেন। 

৩ যাব! এখানে সক্ুদ্বাগামী হন এবং স্বর্গে অর্হত্ব লাভ কবেন। 

৪ ধাবা স্বর্শে সককদীগামী হন এবং এখানে অর্ত্ব লাভ কবেন। 

৫  ধাব। এখানে শরুদীগামী হন এবং স্বর্গে জন্মগ্রহণ কবেন , পুনঃ মন্তস্য 

লোকে জন্মগ্রহণ কবে এখানেই অর্হত্ব লাভ কবেন। 

(৫8) অনাগামী-_তিনি কামলোকে জন্মগ্রহণ কবেন না। অনাগামিগণ 

উচ্চতব শুদ্ধাবাস ব্রদ্ঘলোকে উৎপন্ন হন এবং অর্হত্ব লাভ না কবা পর্যন্ত সেখানে 

অবন্থান কবেন। 

অনাগামী পাঁচ প্রকাব-__ 

১. যাঁবা আধুফ্ষালেব পূর্বার্ধে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে পবিনির্বাণ লাভ কবেন 

(অন্তবপবিনিব্বাষি) 
২ ধারা আযুক্ধালেব পেষার্ধে শুদ্ধাবাস বন্মভূমিতে পবিনির্বাণ লাভ কবেন 

(উপহ্চচপবিনিববাধি)। 

৩ যাঁরা সনংস্কাব ( সচেষ্ট হবে) পবিনির্বাণ লাভ কবেন (সসংখাব- 

পবিনিব্বাষি) | 

৪ যাবা অসংস্কাব (সচেষ্ট না হযে) পবিনির্বাণ লাভ কবেন (অসংখাব- 

পবিনিববাষি )। 

৫ ফাঁব! এক ত্রক্মলৌক থেকে অন্ত উচ্চতব ব্রহ্মলোক অতিক্রম কবে সর্বশেষে 

সর্বোচ্চ ব্রন্দলোকে পবিনির্বাণ লাভ কবেন (উদ্ধ'সোত অকনিটঠগামী )। 

(৫৫) খ্বীণাঁনবো ক্ষীণানব অর্্থকে বল! হ্য কাবণ তিনি সকল প্রকাব 
কেখমুক্ত হযেছেন। 

বিশদ্ধি মার্গ 

ধ্যান যখন পবিপন্ক হয, মন মহ্ণ দর্পনেব স্যার বিশুদ্ধ হয় তখন সকল 

বিষয় মনে পবিষাব রূপে প্রতিফলিত হয। তখনও মন কিন্তু অকুশল চিন্তামুক্ত 
হ্রনি, সমাধি বা ধ্যান সহযোগে কেবল মনেব কু-্বভাব সামধিক শান্ত হয়েছে 
মাত্ব। তা আবাব মনের অনবহিত মুহূর্তে প্রকাশিত হতে পাবে | 

যো।গ্রগণ বাক্য এবং কর্ণ সংযত কবেন, সমাবি মনকে সংযত করে কিন্ত 
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বিদর্শন প্রজ্ঞা যা বিমু্তিব তৃতীষ বা শেষ স্তব তা সমাধি-প্রশমিত ক্রেশকে সম্পূর্ণ 

ধ্বংস করে যোগীকে অবহৃত্বে উন্নীত কবে। 
প্রথমতঃ যোগী বিষষকে যথাযথ দর্শনেব নিষিত “দৃষ্টি বিশ্ুদ্ধি'ব জন্য ভাবনা 

কবেন। সমাধি-চিত্তে তিনি তথাকথিত “আত্মা'কে বিশ্লেষণ এবং পবীন্ষী কৰেন। 

এই অন্নসন্ধান রূপ পৰীক্ষা দারা তিনি জ্ঞাত হন যে তিনি যাকে 'আমি' থা আত্মা" 
রূপে ধাবণা কবতেন তা নাম-ব্ূপের অবিবত পবিবর্তনশীল প্রবাহ ব্যতীত আব 

কিছুই নয। 

এরূপে তিনি তথাকঘিত 'আত্মা'ৰ প্রকৃত স্বভাব সন্ধে সত্যদৃষ্টি লাভ কবে 

নিত্য আত্মাব বিদ্বমানতাবপ মিথ্যাদৃষ্টি থেকে বিষুক্ত হন। তাবপব তিনি আত্ম 
ধাবণীব কাবণ অনুসন্ধান কবেন। তিনি তখন হাদয়ঙ্গম কবেন এ বিশ্বে এমন কিছু 

নেই যা কোন অতীত কারণ বা কাবণ সমূহ দাবা প্রভাবিত (বা! সত্বন্বযুক্ত) নয় 
এবং বর্তমান জীবন ও অতীত অবিদ্ভা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম এবং বর্তমীন জীবনের 

আহাঁব নির্ভরতায বিদ্যমান । এ পাঁচ কাবণে আত্মৃষ্টিব উৎপত্তি । অতীত কাবণ 

যেমন বততমানকে প্রভাবিত করেছে, বর্তমান কাবণও তেমন ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত 

কববে। এ প্রকারে ভাবনা কবে যোগী সকল প্রকাব অতীত, বর্তমান এবং 

ভবিস্তাৎ+ সংশয় মুক্ত হন। 

তাবপর তিনি তিন সত্য সম্বন্ধে ভাবন! করেন তা"হল-_সকল কার্য কাবণ' 

সম্বন্ধ যুক্ত বা হেতুজ বস্তই অনিত্য, ছুংখ এবং অনাত্ম। যে দিকেই তিনি 
তাকান সে দিকে তিনি এ ব্রিলক্ষণ ব্যতীত আর কিছু দর্শন করেন না । তিনি 

হৃদযঙ্গম করেন জীবন আভ্যন্তবীন এবং বাহিক কাঁধণের এক অবিবত পবিবর্তনশীল, 

প্রবাহ মাত্র। তিনি কোন বিষষেই প্রকৃত সখ লাভ করেন না কাবণ প্রত্যেক 
বিষয়ই পবিবর্তনশীল বা! অনিত্য। 

জীবনেব 'এরূপ প্ররুত স্বভাব নিষে তিনি যখন ভাবনা কবেন, তখন তাকে 

বিশ্বিত কবে একদিন তাৰ শবীব থেকে জ্যোতি (ওভাস, অবভাস )' 

নির্গত হতে থাকে । তিনি তখন অননুভূতপূর্ব আনন্দ, স্থখ এবং প্রশান্তি অহ্ভব 
কবেন। তখন তাঁব মন সমতা" ধাবণ কবে (বা তিনি উপেক্ষক হন ), 'অর্ধা? 

১. সপ্ত বিশুদ্ধিব তৃতীয় বিশুদ্ধি। ২ কঙ্থাবিতবণ বিশুদ্ধি, ইহা সপ্কু- 
বিশ্তদ্ধিব চতুর্থ বিশুদ্ধি। 
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গভীবতব হয়, “স্থৃতি' নি্লতব হয় এবং বিদর্শন ( অন্ত্র্টি ) অসাধাবণ তীক্ষ হয়। 

তিনি অভূতপূর্ব অবস্থাকে অর্থাৎ বিশেষতঃ দৈহিক জ্যোতিকে অর্হত্বেব অবস্থা 
মনে কবে ভুল করেন। এবং এ অবস্থাব প্রতি আকাঙ্ষা ( নিকস্তি ) পোষণ 

কবেন। শীঘ্রই তিনি তীব ভুল বুঝতে পাবেন যে এ নৃতন অবস্থা তাঁৰ আধ্যাত্মিক 
উন্নতিব পক্ষে অন্তবাধ ( উপর্রেশ ) এবং তখন তিনি "মার্গ' এবং “অমার্গ” নির্ধাবণ 
কবে মার্গীমার্গজ্ঞান১ দর্শন বিশুদ্ধি লাভ কবেন। 

সম্যক মার্গ নির্ধাবণ কবে তিনি সর্ব সংক্কাবেব (কার্ধবাব্ণ সব্ন্বযুক্ত বিষয়ের 
প্রতি) উদ্ষ এবং ব্যয় দর্শন কবে ভাবনা কবেন ( উদয়-ব্যয জ্ঞান)। এই ছুই 

বিষয়েব পরেবটি (অর্থাৎ ব্যয) তাঁব চিত্তে সম্যকৃৰপে গ্রতিভাত হয কাবণ 
উদযেব ( উৎপত্তিব) চেয়ে ব্যয (ভঙ্গ ব| ভঙ্কুবতা ) তাব নিকট মুখ্যরূপে গ্রতীত 

হয়। স্থৃতবাং তিনি বিষয়েব ভঙ্গের দিকে তীব চিত্তকে ভাবনাষ পবিচালিত কবেন 

( ভ্জ্ঞান )। তখন তীব নিকট ইহাই প্রতীত হ্য যে নাম এবং বপ যা 
জীবের তথাকথিত "আত্মা, তৈষাব কবেছেঁ তা নিত পবিবর্তনশীল এক প্রবাহ 

মাত্র যা পবপব ছুই মুহুত্ও স্থির থাকেনা। তখন ভাব নিকট সকল ভঙ্গুব বস্ত 
ভয়াবহ ক্বপে প্রতীষমান হ্য (ভবজ্ঞান)। সমস্ত বিশ্বই তীব নিকট যেন এক 
জলন্ত অগ্নিকুণ্ড বপে প্রতিভাত হয এবং বিপদেব উতসবপে পবিগণিত হয়! 

তারপব তিনি বিশ্বে ভযঙ্কবতা এবং আশ্রয়হীনতাব ভাবনা কবেন € আদীনব 

জ্ঞান) এবং তাতে তব বিশ্বের প্রতি দৈন্ততা ( নীবসতা ) বৃদ্ধি পায় ( নিবিদাজ্ঞান ) 
এবং চিত্তে এ কল অবস্থা থেকে মুক্তি লাঁভেব নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা জন্মে 

(মুফ্চিতুকাম্যতাজ্ঞান )। 

এই উদ্দেস্টে তিনি পুনঃ ত্রিলক্ষণ যথা অনিত্য, ছুঃখ, অনাত্স লক্মণ ভাবনা 
কবেন (প্রতিসংজ্ঞাজ্ঞান) এবং তাবপব সর্ব সংস্বাবেব গ্রতি (বিশ্বেব সকল প্রকাব 
কার্ধকীবণ সন্বন্বযুক্ত বিষষেব প্রতি ) সম্পূর্ণ নিবপেন্গতা অবলম্বন কবেন, তাতে 

তিনি কিছুব প্রতি আসক্তও (তৃষতাযুক্ত) হন না এবং বিবক্তও (েযুক্ত) হন 
না (সংস্কাবোপেক্ষীজ্ঞান )২। 

১. সগ্চবিশুদ্ধিব পঞ্চম বিশুদ্ধি। 
২, এই নর প্রকাব বিদর্শন জ্ঞানকে যথা উদ্ঘ, ব্যয, ভঙ্গ, ভয, আদীনব, 

নিধিদা, মুক্চিতৃকাম্যতা (বা মুমুক্ষা ), প্রৃতিসংখ্যা, সংস্কাবোপেক্ষা জ্ঞানকে 
গ্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং অনুলোম জ্ঞান বলে। ইহা ষ্ঠ বিশুদ্ধি। 
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এই পর্যন্ত ভাবনীষ অগ্রসব হযে তিনি ভ্রিলক্ষণেব যে কোন এক লক্ষণকে 

যেটা তাব নিকট বিশেষ কার্ষকবী মনে হয সেই লক্ষণকে নিষে সেই গৌববময় 

প্রথম নির্বাণদর্শন* দিন পর্যন্ত গ্রতিনিযত ভাবনা কবতে থাকেন। 

“রাত্রির অন্ধকারে বিদ্যুৎবিকাশে চাবদিকেব সমতলভূমি যেমন পথিকেব নযন- 

গ্বোচব হয় এবং সেই উজ্জল আলোক তীঁব ঝলসিত চোখে অনেকন্দণ পর্যন্ত 

সন্তবণ করে তেমন বিদর্শলজাতি নির্বাণের অমিত জ্যোতি চিত্তে এমন নির্জল 

বপে প্রতিভাত হ্য যে তাবপবও সে স্মৃতি চিত্ত থেকে বিলীন হয না" 1১ 

গ্রজ্ঞাপথ যাত্রীব নিট যখন নির্বাণেব অমিষ শীস্তি-জ্যোতির প্রথম বিকাশ হব 

তখন তাঁকে শ্রোতাপন্নও বল হ্য--অর্থাৎ যে মৌত নির্বাণে পবিচালিত করে 

তিনি তাতে প্রথম বাব প্রবেশ কবলেন। 

আর্য-অষ্টাঙ্চিক মার্স ই সেই শ্লোত। 

মার্ণআৌত লাভী বা শ্রোতাপন্্র এখন আব পৃথগজন (পাঁধিব মানু ) নন, 

তিনি এখন আর্ধ-শ্রীবক (লোৌকোতব মানুষ )। 

যিনি আর্মার্গেব প্রথম মার্গবা স্তব লাভ লাভ কবেছেন তীব তিন সংযোজন 

(যা মানুষকে সংসারে আবদ্ধ কবে রাখে এরূপ বন্ধন ) ছিন্ন হয তা' হল :- 
১ সক্কাঁযদিটুঠি : (সংকায়দৃ্টি)_সতি +কাষে+দিটুঠি অর্থাৎ স্বন্ধে 

বিদ্যমানতা আছে এরূপ ধারণা বাদৃষ্টি। এখানে কায বলতে পথস্কন্ধকে বৃঝাচ্ছে 
যথা বপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব, বিজ্ঞান অথবা নাম-রূপেব জটিল মিশ্রণকে 

বুঝাচ্ছে। একটি সাধাবণ অভিমত আছে : যেখানে ব্বস্বাবূপ নাম-বূপেব জটিল 

মিশ্রণ আছে সেখানে নিত্য আত্মা বা অপরিবর্তনশীল সত্ব বিদ্বমান-তাকেই 
বলা হয় সক্কাষদিটঠি | ধন্ম-সঙ্গণিৎ গ্রন্থে এপ বিশ প্রকাঁৰ আত্দৃষ্টিব উল্লেখ 
আছে। সকৃকায়দিটঠিকে সাঁধাবণত: আত্ম্রান্তি, আত্মদৃ্টি, ব্যক্তিস্যাতন্রযবাদ 
বপ্ওে অন্বাদ করা হর । 

০ 

১ লোকাত্র মার্স চিত্তের বিরশন জ্ঞানকে জানদরপন বিশুদ্ধ বলা হ্র। ইহা 
সপ্তম বিশুদ্ধি। 

২,101 70011027116 

৩ প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন | 

' ৪  ধন্মসঙ্গণিব অন্থবাদ দেখুন পূ. ২৫৭-২৫৯) ধন্মসঙ্গণিব ২৩৭ পৃঃ | 
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২. বিচিকিচ.ছা : বিচিকিৎসা_সংশধ। এ সংশষ হল ১ বুদ্ধ 

২. ধর্ম ৩. সঙ্ঘ ৪ শিক্ষা (বিনয়) ৫ অতীত ৬ ভবিষ্যৎ ৭. অতীত 

ও ভবিস্তৎ উভয এবং ৮ প্রতীত্যসমুখ্পাদ সম্বন্ধে সংশয বাঁ সন্দেহ। 

৩ পসীলব বতপরামাঁস * শীলব্রতপবামশ-__ মিথ্যা যাগ; যজ্ঞ ও আত্মকচ্ছতাষ 

মুক্তি লাতে বিশ্বীস। 

ধন্মস্্গণিতে ইহাব এবপ বর্ণনা আছে, “ইহা এ ধর্েব বাইবেব তীথিক সম্প্রদাষ 

এবং ্রাঞ্গাগণেব অভিমত | তাঁদেব বিশ্বাস নৈতিক চাঁবিত্রিক নীতি বা যাগ্র-ষক্জ 

বা এই উন প্রকীবে ( জীবেব ) বিশুদ্ধতা লাভ হ্য।” 

অবশিষ্ট সাত সংযোজন (সংদাব চাক্রব বন্ধন) নিমল কববাঁব জন্য শ্োতা- 
পন্নকে উর্ধপক্ষে সাতধাব জন্মগ্রহণ কবতে হ্য। বুদ্ধ-ধর্স-সজ্বেব প্রতি তীব 

অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকে । তিনি কোন কাবণে পঞ্চশীল ভঙ্গ কবেন না । তাব অপাব 

গতি কদ্ধ কাবণ তিনি নিযত সম্বোধি পবায়ণ। 

নির্বাণেব শাস্তি জ্যোতি দর্শনে পব আর্য যোগী নব উদ্যমে ভাবনায অগ্রসব 

হন। এবং তীব বিদর্শন বা অন্তু্টিব পূর্ণতা সাধন কবে সবদ্বাগামী হন। ইহা 
তাব আর্ধমার্গেব দ্বিতীয জ্তবে পদার্পণ এবং এ স্তবে তাব ছুই সংযোজন যথা 
কামবাগ (কামাসক্তি) এবং পটিঘ ( দ্বেষ ) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। 

এখন তিনি মুনুয্যভূমিতে একবাব মাত্র আগমনকাবী হলেন ( অবশ্ঠ তিনি যদি 

সে জন্মে অর্হত্ব লাভ না কবেন)। ইহা অতি চিত্তাকর্ষক যে এই দ্বিতীধ মার্গ 
স্তব লাভী আর্ষেব কেধল মাত্র ছুই প্রবল শক্তিশালী সংযোজন (বন্ধন) আছে যা তাঁকে 
অনাদি কাল থেকে সংসাঁবে আবদ্ধ কবে বেখেছিল তা৷ মাত্র ছুর্ধল হয়। কখনও 

কখনও অবশ্য অতি তুর্বল কামবাগ ও প্রতিঘ তাব চিত্তে উপস্থিত হ্য। 

কেবলমাত্র আর্ধ-মার্গেন তৃতীঘ স্তব লাভ কবে অনাগামী শ্রাবক এই ছুই 
সংযোজনেব অম্পূর্ণ ধিনাশ সাধন কবেন। তাবপব তিনি মনুয্যভূমিতে বা দেব- 
ভূমিতেও আব উৎপন্ন হন না কাবণ তিনি কামবাঁসনাব (কামবাগের ) সম্পূর্ণ 
বিনাশ সাধন কবেছেন। ইহ জীবন সা্দ হংঘাঁৰ পব তিনি শুদ্ধাবাস বরহ্মভূসিতে 
উৎপন্ন হন কাবণ এই ভূমিই কেবল অনাগামী এবং ( তৎস্থানে অর্থ প্রাপ্ত) 
অহগণেব আবাসভূমি | 

বর্ষচ্য আচবণকারী ( শীল সমাকিপ্রজ্ঞা বর্ম কবে) পৃথগজনও অনাগামী পদ 
লাভ কবতে পাবেন। 



৩৬২ অভিধমর্ধ সংগ্রহ 

সমাপনান্তে তিনি নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাধতন ধ্যানে উন্নীত হন। তাঁবপব এই ধ্যানে 
ছুইবাব জবন উৎপত্তিব পব চিত্ত-প্রবাহ কদ্ধ হয়। তর্থন তাঁকে 'নিবোঁধ লমাপন্ন 
ধ্যানী পে অভিহিত কবা ভ্য। 

অনাগামী যখন নিবোধসমাপত্তি থেকে ওঠেন তখন তীব নিকট প্রথমতঃ 

অনাগামী ফলচিত্ত এক চিত্তক্ষণেব জন্য উৎপন্ন হব এবং তাঁবপব চিত্ত ভবানে 

পতিত হব। তাবপব ফল সম্বন্ধে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হ়। অর্থৎ যখন সেই 
ধ্যান থেকে 'ঠেন তখন তাব নিকট অর্থত্ব ফলচিত্ত এক চিতক্ষণেব জন্য উত্পন্ 
ইব। এবং তাবপব চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হইব । তাঁবপব ঘল দম্বন্ধে প্রত্যবেক্ষণ 

জ্ঞান উৎপন্ন হর । 

এ পর্যন্ত সমাপততি প্রভেদ । 

বিদর্শশ কর্মস্থান নীতি সমাঞু 

বিনি ধ্যানলৰ বন এ ধর্মে পবিভোগ কবতে চান তিনি শ্রেষ্ঠ ভাবনাদ্বৰ ( মথ 

ও বিদ্রনি) সযত্রে ভাবনা করুন| 

অভিবর্ার্থ সংগ্রহে কর্মস্থান সংগ্রহ বিভাগ নামক নবম পবিচ্ছে্দ এখানে সমাপ্তু। 

[ চবিত্রশোভিত, সন্মানিত কুলপুত্র, শ্রদ্ধা বিভৃষিত, সবিশুদ্ধ গ্ুণসম্পন্ন নম্ব কতৃক 

আমন্ত্রিত হয়ে পরহিত কল্পে এই গ্রন্থ বিবচিত হরেছে। 
এই বিপুল পুণ্য প্রভাবে পবিশ্তদ্ধ প্রজ্ঞার স্থিত এবং বিনষে সুশোভিত ভিন্মগণ 

শন্যভবা এই বিখ্যাত তুমূলনোম জঙ্ঘারামকে তীদে পুণ্য এবং নখ লাভেব জন্য 
পৃথিবীব শেষদিন পর্যন্ত স্মবণ কববেন! ] 

এখনেই আচার্য অন্কছ বিবচিত অভিধর্গার্থ সংগ্রহের সযান্তি হল। 

ব্যাখ্যা 

৫৬ নিরোধদমাপত্তি_ নিবোধ প্রাপ্তি বা নিবোধে বিলীন হওযা। নিরোধ- 
সমাপতিতে অবস্থান কালে চিত্ত্রাত সাঁমধিক নিকদ্ধ হয, তাই এ নামে অভিহিত 
হয়। এ অবস্থায় চিত্তক্রিষা নিরুদ্ধ হয় বটে তবে জীবিভেন্দ্রি় সজীব থাকে । 

অনাগামী এবং অর্হৎ ধাবা বপ এবং অবপ ধ্যান পবিবর্ধন কবেছেন তীবাই 
কেবল এ সর্বোত্তম ধ্যযননখ উপলব্ধি কবতে সক্ষম। 

এবপ ব্যক্তি যখন নিবোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হতে চাঁন, তিনি সর্বপ্রথম 

ক্ূপাবচব ধ্যানে নিমজ্জিত হন। সেই ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি 



কম্মট্ঠান সংগ্রহ বিভীগ ৩৬৩ 

দেই মেই ধ্যানচিত্তের হেতুজ পসংস্কাবেব প্রতি অনিত্য, ছুঃখ এবং অনাত্ম 
আধোঁপ কবে (পূর্ব বিত দশ বিদর্শন জ্ঞান অন্ুসাবে) ভাবনা কবেন। 
অতঃপব তিনি দ্বিতীষ, তৃতীষ, চতুর্থ এবং আকিঞ্চনাধতন অবপ ধ্যানে নিমজ্জিত 
হন এবং পূর্বাহ্নপভাবে তত্তৎ ধ্যানের হেতুজ সংস্বাবেব প্রতি ত্রিলক্ষণ ভীবন৷ 
কবেন। এই ধ্যান থেকে জাগ্রত হযে তিনি নিয়ৰপ অধিষ্টান কবেন__ 

১. ভাব আবশ্তকীর চাব প্রত্যথ যেন কীট, চোব ঝা অন্য কোন প্রকাবে ধ্বংস 
নাহব২ সঙ্ঘেব আহ্বানে তিনি যেন যথাসমযে জাগ্রত হন ৩ বুদ্ধেব আহ্বানে 
যেন ধ্যান ভঙ্গ হয ৪ সেমুহুতত থেকে সাতদিনেব অধিক তিনি বেঁচে থাকবেন 
কিনা তা জেনে নেন। 

তীঁব আযুসীম। জীন! বিশেষ প্রযৌজন কাবণ এই নিবোঁধসমাপত্তি সাধাবণতঃ 
সাত দিন পর্যন্ত স্থিত থাকে। 

এই অধিষ্ঠান ভাবনা সমাপণ কবার পব তিনি চতুর্থ অবপ ধ্যানে (নৈবসংজ্ঞনা- 
সংজ্ঞায়তনে ) নিমজ্জিত হন এবং এই অবস্থাধ দুই চিত্ত-জবন অতিবাহিত হুওযাব 
পব তিদি নিবৌধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হন। তখন তীব চিত্রমোত সাময়িক 
ভাবে নিকুদ্ধ হয়। সাতদিন পর তিনি ধ্যান থেকে জাগ্রত হন। তিনি যদি 
অনাগামী হন তবে (জাগৃতি মুহুর্তে) প্রথম অনাগামী ফলচিত্ত এবং অর্হৎ হলে 
তবে (জাগৃতি মুহুর্তে ) অর্হত্ব ফলচিত্ত উৎপন্ন হয। তৎপব চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত 
ই্য়। 

এমনে আবও বিশ্তাবিতৰপে জানতে হলে বিশুদ্ধিমার্ গ্রন্থ আলোচন! কৰা 
প্রযৌজন। 

অভিধধসীর্থ সংগ্রহ কর্স্থান বিভাগেব ব্যাখ্যা এখানে পবিমমান্তি। 

সমাপ্ত 

সীশিলী 

১ নিষোধমাপতি খান ব্জ হবাধ কালে পর্ন কহ জে কাষক্রিযা এবং চিত্তত্িযা যথাক্রমে নিরুদ্ধ হয়। এ কথাব অর্থ হল প্রথম বিতর্ক, বিচাব, তাঁবপর নিবাস প্রশ্থাম এবং সংজ্ঞা বেন! যথাক্রমে নিকদ্ধ হ্য়। এ ধ্যান থেকে জাগ্রত হগযাব সময় প্রথম চি্-ংসবাব, তাবপৃবুকাব এবং সর্বশেষে বাকৃ-সংস্কীধ বা! বিতর্ক, ধিচাব উৎপত্ন হ্র। 


